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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
indespærre dets muligheder. For et styre af Europas befolkninger, et styre af demos, er deres værste mareridt.
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.
Nu, i dag, føler europæere sig svigtet af EU-institutionerne overalt. Fra Helsinki til Lissabon, fra Dublin til
Kreta og fra Leipzig til Aberdeen.Et barskt valg nærmer sig hurtigt.
Et valg mellem autentisk demokrati eller snigende opløsning.
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 kontrol over deres egne penge, samfund, arbejdsforhold og miljø.
Prisen for dette bedrag er ikke blot ophør af demokrati, men også drømmen om fælles velstand:
• 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
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, mod hinanden, forstærker
allerede eksisterende chauvinisme og fremmedhad. Privatiseringen af angst, frygt for de “andre”,
nationaliseringen af ambitioner og renationalisering af politikken 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-, indvandrings- og anti-terror politik, er alle eksempler på, hvad der sker, når
solidariteten mister sin betydning.
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To frygtelige valgmuligheder dominerer:
• Tilbagetrækning ind i vores nationalstaters puppe
• 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!
Edmund Burke’s sætning gælder perfekt for dagens Europa: “Det eneste, der er nødvendigt for, at
ondskaben triumferer er, at gode folk ikke gør noget”, Engagerede Demokrater skal beslutte at handle på
tværs af Europa. Med henblik på at fremkalde netop sådan en bølge, samles vi den 9. februar i Berlin for
at danne bevægelsen, DiEM25.
Vi kommer fra alle dele af Europa og er forenet af forskellige kulturer, sprog, dialekter, politisk
partitilhørsforhold, ideologier, hudfarver, kønsidentiteter, trosretninger og forestillinger om det gode
samfund.
Vi samles som engagerede europærere, fast besluttet på at forhindre at et uvidende EU-system, som kun
har hån tilovers for demokratiet, får held til at forhindre en autentisk demokratisk europæisk union.
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 umiddelbare prioritering er
(A) fuld gennemsigtighed i beslutningsprocesserne (fx. live-streaming af møderne i det Europæiske Råd,
Ecofin og Eurogruppen, fuld offentliggørelse af handels-forhandlingsdokumenter, offentliggørelsen af ECB
referater osv.)
og (B) den presserende omlægning af eksisterende EU-institutioner i forfølgelsen af innovativ politik,
der oprigtigt adresserer gældskriser, bankdrift, utilstrækkelige investeringer, stigende fattigdom og
indvandring.
Vores mål på mellemlang sigt er, når Europas forskellige kriser er blevet stabiliseret, at indkalde til en
forfatningsgivende forsamling, hvor europæerne vil drøfte, hvordan man, inden 2025, kan realisere,
et fuldt udarbejdet europæisk demokrati, der indeholder et suverænt parlament, som respekterer
national selvbestemmelse og deler magten med nationale parlamenter, regionale forsamlinger og
kommunalbestyrelser.
Vi opfordrer vores europæiske medborgere at tilslutte sig os omgående for at skabe DiEM25 og kæmpe
sammen for at demokratisere den Europæiske Union, for at standse forvandlingen af alle politiske
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relationer til magtrelationer, maskeret som simple tekniske beslutninger; at underlægge EU-bureaukratiet
det suveræne europæiske folks vilje, at afmontere den sædvanlige dominans fra virksomhedernes magt
over borgernes vilje og at re-politisere de regler, der styrer vores indre marked og den fælles valuta.
Vi er inspireret af et Europa baseret på fornuft, frihed, tolerance og fantasi, muliggjort af omfattende
transparens, ægte solidaritet og autentisk demokrati. 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 lokalt
• Et pluralistisk Europa af regioner, etniciteter, religioner, nationer, sprog og kulturer
• Et lighedsskabende Europa, der hylder forskelle og afskaffer alle former for forskelsbehandling
• Et kulturelt Europa, der bygger på befolkningernes kulturelle mangfoldighed
• Et socialt Europa, der anerkender frihed fra udnyttelse, som en forudsætning for ægte frihed
• Et produktivt Europa, der dirigerer investeringer imod en fælles, grøn velstand
• Et bæredygtigt Europa, der respekterer jordens begrænsede ressourcer
• 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 nabolandene og ud over egne grænser
• Et åbent Europa, der ånder for ideer, mennesker og inspiration fra hele verden, der opfatter hegn og
grænser som tegn på svaghed og kilder til usikkerhed
• 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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