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ET MANIFEST FOR AT DEMOKRATISERE EUROPA
Trods alle bekymringer om global konkurrenceevne, indvandring og terrorisme, er det kun udsigten til én
ting, der virkelig skræmmer magthaverne i Europa: Demokrati!
De taler i demokratiets navn, men kun for at benægte, uddrive og undertrykke det i praksis. De forsøger at
overtage, bestikke, mystificere, tilrane sig og manipulere demokratiet for at bryde dets energi og stoppe
dets muligheder.
Et styre af Europas befolkninger, et styre af demos, er et fælles mareridt for:
• Bureaukratiet i Bruxelles (og dens mere end 10.000 lobbyister)
• Banden af inspektører og Trojkaen, som dannedes af ikke-folkevalgte teknokrater fra andre
internationale og europæiske institutioner
• Den magtfulde Euro-gruppe, der hverken har hjemmel i lov eller traktat
• Undsatte bankfolk, investeringschefer og genopståede oligarker i konstant foragt overfor masserne og
deres organisering
• Politiske partier, der bekender sig til liberalisme, demokrati, frihed og solidaritet, men som forråder deres
mest grundlæggende principper, når de er i regering
• Regeringer, som giver næring til grusom ulighed ved at gennemføre selvdestruktive stramninger
• Mediemoguler, som har forvandlet skræmmekampagner til en kunstart og en kilde til magt og
fortjeneste
• Selskaber, som i ledtog med hemmelighedsfulde offentlige instanser, investerer i denne frygt, ved at
fremme hemmeligholdelse og en overvågningskultur, for at bøje offentligheden efter deres vilje.
Den Europæiske Union var en usædvanlig præstation, som samlede de europæiske folk i fred, folk, der
taler forskellige sprog, og som er forankret i forskellige kulturer. Unionen beviste, at det var muligt at skabe
en fælles ramme af menneskerettigheder på tværs af et kontinent der, for ikke længe siden, var hjem for
morderisk chauvinisme, racisme og barbari.
Den Europæiske Union kunne have været det lysende fyrtårn, der viste verden, hvordan fred og solidaritet
kunne være reddet ud af kæberne af århundreders konflikter og intolerance.
Desværre deler det fælles bureaukrati og den fælles valuta i dag de europæiske folk, som ellers var
begyndt at samle sig, på trods af forskellige sprog og kulturer.
En konføderation af nærsynede politikere, økonomisk naive embedsmænd og inkompetente finansielle
eksperter underkaster sig finansielle og industrielle konglomeraters forordninger, som fremmedgør
europæerne, og som nærer en farlig antieuropæisk modreaktion. Stolte folkeslag vendes mod hinanden.
Nationalisme, ekstremisme og racisme blomstrer på ny.
I kernen af vores smuldrende EU ligger et tydeligt bedrag: En yderst politisk, top-down og
uigennemsigtig, beslutningsproces præsenteres som “apolitisk”, “teknisk”, “processuel” og “neutral”. Dets
formål er at forhindre europæere i at tage demokratisk kontrol over deres egne penge, samfund,
arbejdsforhold og miljø.
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Prisen for dette bedrag er ikke blot ophør af demokratiet, men også dårlig økonomisk politik:
• Euro-zonens økonomier bliver ført udover kanten med konkurrenceforvridende stramninger, der
resulterer i permanent recession i de svagere lande og lave investeringer i kernelandene.
• EU-medlemslande udenfor euroområdet er fremmedgjorte og søger inspiration og partnere under
tvivlsomme himmelstrøg.
• Hidtil uset ulighed, faldende håb og misantropi blomstrer i hele Europa.
To frygtelige valgmuligheder dominerer:
• Tilbagetrækning ind i vores nationalstaters pupper
• Eller overgivelse til Bruxelles demokrati-fri zone
Der må være en anden kurs. Og det er der!
Det er den, som det officielle Europa modsætter sig, med hver en fiber af dens autoritære tankegang:
En bølge af demokrati!
Vores bevægelse, DiEM25, søger netop at skabe sådan en bølge.
En simpel, men radikal idé er den motiverende kraft bag DiEM25:
Demokratiser Europa! EU vil enten blive demokratiseret, eller det vil gå i opløsning!
Vores mål, som er at demokratisere Europa, er realistisk. Det er ikke mere utopisk, end den oprindelige
Europæiske Unions konstruktion var. Det er faktisk mindre utopisk end forsøget på at holde liv i det
nuværende, antidemokratiske, fragmenterede EU.
Vores mål, at demokratisere Europa, haster voldsomt, for uden en hurtig start, kan det være umuligt at
mejsle den institutionaliserede modstand væk i tide, før Europa passerer “point of no return”. Vi giver det
et årti, til 2025.
Hvis vi ikke lykkes med at demokratisere Europa inden for højst et årti; Hvis Europas autokratiske magt
lykkes med at kvæle demokratiseringen, så vil EU smuldre under sit overmod, det vil splintre og dens fald
vil forårsage usigelig nød overalt – ikke bare i Europa.

HVORFOR TABER EUROPA SIN INTEGRITET OG SJÆL?
I årtierne efter krigen, hvor EU oprindeligt blev konstrueret, blev nationale kulturer genoplivet i en ånd af
internationalisme, forsvindende grænser, delt velstand og hævede standarder, som bragte europæerne
sammen. Men slangens æg var i hjertet af integrationsprocessen.

DiEM25 - EU skal demokratiseres - ellers vil det opløses!

Fra et økonomisk synspunkt, begyndte EU sit liv, som et kartel af tungindustri (senere inddragedes
landbrugsejere) fast besluttet på at fastsætte priserne og re-distribuere oligopole overskud gennem sit
bureaukrati i Bruxelles. Det gryende kartel, og dets Bruxelles-baserede administratorer, frygtede folket og
foragtede ideen om regering af folket.
Tålmodigt og metodisk blev en afpolitiserende beslutningsproces etableret, der resulterede i et dræn,
og en nådesløs fjernelse af folket i folkestyret, samt en tilsløring af al politikskabelse i en omsiggribende
pseudo-teknokratisk fatalisme. Nationale politikere blev belønnet godt for deres samtykke til at gøre
Kommissionen, EU-Rådet, Økofin-Rådet, Eurogruppen og ECB, til politik-fri zoner. Alle, der var imod
afpolitiseringsprocessen, blev erklæret “ueuropæiske” og behandlet som en skurrende dissonans.
Således fødtes bedraget i EUs hjerte, hvilket giver en institutionel forpligtelse til politikkere, der genererer
deprimerende økonomiske data og unødvendig nød. I mellemtiden er enkle principper, som et mere
selvsikkert Europa engang forstod, nu blevet opgivet:
• Regler bør eksistere for at tjene europæerne, ikke omvendt
• Valutaer bør være instrumenter, ikke mål i sig selv
• Et indre marked er kun foreneligt med demokrati, hvis det sigter mod en fælles beskyttelse af de svagere
europæere og miljøet, og hvis det er demokratisk valgt og opbygget
• Demokrati kan ikke være en luksus, der tilkommer kreditorer, men nægtes skyldnere
• Demokrati er afgørende for at begrænse kapitalismens værste, selvdestruktive incitamenter, og som
åbner et vindue mod nye perspektiver om social harmoni og bæredygtig udvikling
Som svar på at rette op på Europas uundgåelige nedtur; den kartellerede og socialøkonomiske post-2008recession, har EUs institutioner, der forårsagede dette sammenbrud, tyet til eskalerende autoritarisme.
Jo mere de kvæler demokratiet, des mindre legitim bliver deres politiske autoritet, jo stærkere den
økonomiske recession er, desto større er deres behov for yderligere autoritarisme. Således samler
demokratiets fjender fornyet kraft, mens de mister legitimitet, og håb og velstand reserveres til de meget
få (som måske kun kan nyde det bag de porte og hegn, der er nødvendige for at beskytte dem mod resten
af samfundet).
Dette er den usynlige proces, hvor Europas krise vender vore folk indad og mod hinanden, forstærker
allerede eksisterende chauvinisme og fremmedhad. Privatiseringen, af angst, frygt for de “andre”,
nationaliseringen af ambitioner og renationaliseringen af politik, truer med en giftig opløsning af
fælles interesser, som kun kan skade Europa. Europas ynkelige reaktion på sin bank- og gældskrise, på
flygtningekrisen, og på, at der er behov for en sammenhængende udenrigs-, invandrings- og anti-terror
politik, er alle eksempler på, hvad der sker, når solidariteten mister sin betydning:
• Skaden på Europas integritet, som følge af knusningen af det Athenske Forår og ved den efterfølgende
indførelse af et økonomisk “reform”-program, der var designet til at mislykkes
• Den sædvanlige antagelse, at når et statsbudget skal styrkes eller en bank reddes, så er det samfundets
svageste, der skal betale for de rigeste spekulanters synder
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• Den konstante trang til at tingsligøre arbejdskraft og til at drive demokratiet ud af arbejdspladserne
• Den skandaløse, ’ikke i vores baghave’, holdning, de fleste EU-medlemsstater har overfor flygtningene,
der lander på Europas kyster, og som illustrerer, hvordan en ødelagt europæisk styringsmodel giver etisk
underskud og politisk lammelse, samt dokumentation for, at fremmedhad mod ikke-europæere følger
bortfaldet af intra-europæisk solidaritet
• Den komiske sætning vi ender med, når vi sammensætter de tre ord »europæisk«, »udenrigs« og »politik«
• Den lethed, hvormed de europæiske regeringer, efter de forfærdelige Paris-angreb, har besluttet, at
løsningen ligger i at genrejse grænserne, når de fleste af angriberne var EU-borgere – endnu et tegn på, at
den moralske panik oversvømmer et EU, ude af stand til at forene europæerne, og til at formulere fælles
svar på almindelige problemer

HVAD SKAL DER GØRES? VORES HORISONT
Realisme kræver, at vi arbejder hen imod at nå milepæle inden for en realistisk tidsramme. Dette er
grunden til, at DiEM25 vil sigte efter fire gennembrud med jævne mellemrum for at skabe et fuldt ud
demokratisk og funktionelt Europa i 2025.
Nu, i dag, føler europæere sig svigtet af EU-institutionerne overalt. Fra Helsinki til Lissabon, fra Dublin til
Kreta og fra Leipzig til Aberdeen. Europæerne fornemmer, at et barskt valg nærmer sig hurtigt. Et valg
mellem autentisk demokrati eller snigende opløsning. Vi må beslutte os for at stå sammen for at sikre, at
Europa træffer det oplagte valg: ægte demokrati!
Når vi bliver spurgt, hvad vi ønsker, og hvornår vi ønsker det, svarer vi:
STRAKS: Fuld transparens i beslutningsprocessen.
• EU-Rådet, ØKOFIN, FTT og Eurogruppens møder skal live-streames
• Referater fra den Europæiske Centralbank om EU-Rådets møder skal offentliggøres få uger efter
møderne har fundet sted
• Alle dokumenter vedrørende de afgørende forhandlinger, (f.eks. frihandelsaftaler (TTIP), økonomiske
redningspakker, Storbritanniens status) som påvirker alle facetter af europæiske borgeres fremtid, skal
uploades på nettet
• Et obligatorisk register for lobbyister, der inkluderer deres kunders navne, deres vederlag og et referat af
møder med embedsmænd (både folkevalgte og ikke folkevalgte)
INDEN FOR TOLV MÅNEDER: Adressere den igangværende økonomiske krise ved at udnytte
eksisterende institutioner og inden for eksisterende EU-traktater.
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EUs umiddelbare krise udfolder sig samtidigt på fem områder:
• Offentlig gæld
• Bankdrift
• Utilstrækkelig investering, og
• Folkevandring (Migration)
• Stigende fattigdom
Alle fem områder er i øjeblikket overladt til de nationale regeringer, som er magtesløse i forhold til at
gribe ind over for dem. DiEM25 vil fremlægge detaljerede politiske forslag for at europæisere alle fem
og samtidig begrænse Bruxelles’ vilkårlige beføjelser og returnere magten til de nationale parlamenter,
regionale råd, byråd og lokalsamfund. De foreslåede politikker vil være rettet mod re-implementering af
eksisterende institutioner (gennem en kreativ nyfortolkning af eksisterende konventioner og charters)
for at stabilisere kriser med den offentlige gæld, bankdrift, utilstrækkelige investeringer, og stigende
fattigdom.
INDEN FOR TO ÅR: Forfatningsgivende forsamling
Europas folk har ret til at reflektere over EUs fremtid og en pligt til at omdanne Europa (i 2025) til et
fuldgyldigt demokrati med et suverænt Parlamentet, der respekterer national selvbestemmelse og deling
af magten med nationale parlamenter, regionale forsamlinger og kommunalbestyrelser. For at gøre dette,
skal der indkaldes til en forsamling af deres repræsentanter. DiEM25 vil fremme en forfatningsgivende
forsamling bestående af repræsentanter, der vælges transnationalt. I dag, når universiteter ansøger
Bruxelles om forskningsfinansiering, skal de danne alliancer på tværs af nationer. Ligeledes bør valg til
den grundlovgivende forsamling kræve opstillingslister med kandidater fra et flertal af de europæiske
lande. Den forfatningsgivende forsamling vil have beføjelser til at træffe beslutning om en fremtidig
demokratisk forfatning, der vil erstatte alle eksisterende europæiske traktater inden for et årti.
Senest i 2025: Gennemførelse af beslutninger fra den forfatningsgivende forsamling

HVEM BRINGER FORANDRINGEN
Vi, de europæiske folk, har pligt til at tilbageerobre kontrol over vores Europa fra uansvarlige
teknokrater, medskyldige politikere og dunkle institutioner.
Vi kommer fra alle dele af kontinentet og er forenet af forskellige kulturer, sprog, accenter, politiske
partitilhørsforhold, ideologier, hudfarver, kønsidentiteter, trosretninger og forestillinger om det gode
samfund.
Vi danner DiEM25, opsat på at flytte os fra et Europa bestående af ‘Vi-regeringerne’, og ‘Vi-teknokraterne’,
til et Europa bestående af “Vi, de europæiske folk”.
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Vores fire principper:
• Intet europæisk folk kan være frie, så længe et andets demokrati krænkes
• Intet europæisk folk kan leve i værdighed, så længe andres værdighed undertrykkes
• Intet europæisk folk kan håbe på velstand, hvis en andens velstand er skubbet ned i permanent insolvens
og depression
• Intet europæisk folk kan vokse uden basisvarer til sine svageste borgere, menneskelig udvikling, økologisk
balance og en vilje til at blive energimæssigt fossilfri i en verden, der ændrer sin adfærd – ikke planetens
klima
Vi deltager i en storslået tradition med vore europæiske medborgere, der har kæmpet i århundreder mod
“visdommen”, at demokrati er en luksus, og at de svage må lide, som de skal.
Med vores hjerter, hjerner og vilje, dedikeret til disse forpligtelser, erklærer vi, at vi er fast besluttet på
at gøre en forskel.

VORES LØFTE
Vi opfordrer vores europæiske medborgere til at slutte sig til os omgående, for at skabe den europæiske
bevægelse, som vi kalder DiEM25
• For at kæmpe sammen mod et europæisk system i dyb foragt for demokratiet, for at demokratisere EU
• For at sætte en stopper for reduktionen af alle politiske forbindelser til magtrelationer, der udgiver sig for
blot at være tekniske beslutninger
• For at underkaste EU-bureaukratiet det europæiske folks suveræne vilje
• For at afmontere den vanemæssige dominans af virksomhedernes magt over borgernes vilje
• For at gen-politisere de regler, der styrer vores indre marked og fælles valuta
Vi anser modellen med nationale partier, der danner spinkle alliancer på niveau med Europa-Parlamentet,
for at være forældet. Mens kampen for demokrati nedefra (på lokalt, regionalt eller nationalt plan) er
nødvendige, er det dog utilstrækkeligt, hvis den er gennemført uden en internationalistisk strategi hen
mod en pan-europæisk koalition for demokratisering af Europa. Europæiske Demokrater skal samles
først, skabe en fælles dagsorden, og derefter finde måder at forbinde det med de lokale samfund og på
regionalt og nationalt plan.
Vores overordnede mål, at demokratisere EU, er forbundet med en ambition om at fremme selvstyre
(økonomisk, politisk og socialt) på det lokale, kommunale, regionale og nationale plan; at åbne
magtens korridorer for offentligheden; at omfavne sociale og civile bevægelser; og at frigøre alle
forvaltningsområder fra bureaukratiske og virksomhedernes magt.
Vi er inspireret af et Europa baseret på fornuft, frihed, tolerance og fantasi, muliggjort af omfattende
transparens, ægte solidaritet og autentisk demokrati.
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Vi stræber efter:
• Et demokratisk Europa, hvor al politisk myndighed udgår fra Europas suveræne folk
• Et transparent Europa, hvor alle beslutninger finder sted under borgernes kontrol
• Et forenet Europa, hvis borgere har lige så meget til fælles på tværs af nationer såvel som indenfor dem
• Et realistisk Europa, der stiller sig opgaven med radikale, men realiserbare, demokratiske reformer
• Et decentraliseret Europa, der bruger den centrale magt til at maksimere demokrati på arbejdspladser, i
byer, regioner og stater
• Et pluralistisk Europa af regioner, etniciteter, religioner, nationer, sprog og kulturer
• Et lighedsskabende Europa, der hylder forskelle og afskaffer alle former for forskelsbehandling baseret
på køn, hudfarve, social klasse eller seksuel orientering
• Et kulturelt Europa, der bygger på folkenes kulturelle mangfoldighed og fremmer ikke blot sin uvurderlige
arv, men også Europas systemkritiske kunstnere, musikere, forfattere og digteres værker
• Et socialt Europa, der anerkender, at frihed kræver, ikke kun frihed fra indblanding, men også adgang til
de basale varer, der sætter en fri fra nød og udnyttelse
• Et produktivt Europa, der dirigerer investeringer imod en fælles, grøn velstand
• Et bæredygtigt Europa, der respekterer jordens begrænsede ressourcer, minimation af påvirkning på
miljøet og efterlader så mange fossile brændstoffer i jorden som muligt
• Et økologisk Europa, engageret i ægte verdensomspændende grøn omstilling
• Et kreativt Europa, der frigør den innovative kraft i sine borgeres fantasi
• Et teknologisk Europa, der fremskynder nye teknologier til gavn for solidaritet
• Et historisk bevidst Europa, der søger en lys fremtid uden at glemme sin fortid
• Et internationalistisk Europa, der behandler ikke-europæere som værdifulde i sig selv
• Et fredeligt Europa der de-eskalerer spændinger i øst og i Middelhavsområdet, som et bolværk mod
sirener af militarisme og ekspansionisme
• Et åbent Europa, der ånder for ideer, mennesker og inspiration fra hele verden, der opfatter hegn og
grænser som tegn på svaghed,der spreder usikkerhed i sikkerhedens navn
• Et frigjort Europa, hvor privilegier, fordomme, afsavn og trusler om vold visner, som tillader europæerne
at blive født ind i færre stereotype roller, til at nyde lige muligheder for at udvikle egne potentialer og til at
have friheden til at vælge samlevere og samarbejdspartnere i liv, arbejde og samfund
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