DiEM25 - EL tuleb demokratiseerida. Muidu see laguneb!

-EL tuleb demokratiseerida.
Muidu see laguneb!

DiEM25

Democracy in Europe
Movement 2025

DiEM25 - EL tuleb demokratiseerida. Muidu see laguneb!

MANIFEST EUROOPA DEMOKRATISEERIMISEKS
Kuigi kõik Euroopa valitsejad on suures mures üleilmse konkurentsivõime, rände ja terrorismi pärast,
siis nende tõeline hirm on hoopis demokraatia! Nad räägivad demokraatia nimel, kuid ainult selleks, et
seda oma tegudes eitada, tõrjuda ja maha suruda. Nad püüavad demokraatiat neutraliseerida, vältida,
korrumpeerida, müstifitseerida, usurpeerida ja manipuleerida, et murda selle energia ja blokeerida selle
võimalused.
Kuid Euroopa rahvaste ja rahvavalitsuse jaoks on tegemist ühise õudusunenäoga, millesse kuuluvad:
• Brüsseli bürokraatia (ja selle rohkem kui 10 000 lobisti);
• selle löögirühmad – inspektsioonid ja troika, mis moodustati koos mittevalitavate tehnokraatidega
teistest rahvusvahelistest ja Euroopa institutsioonidest;
• kaalukas eurogrupp, millel puudub igasugune seaduslik või lepinguline alus;
• päästetud pankurid, fondihaldurid ja taaselustuvad oligarhid, kes jätkuvalt põlastavad masse ja nende
organiseeritud vorme;
• poliitilised erakonnad, kes apelleerivad liberalismile, demokraatiale, vabadusele ja solidaarsusele, et
valitsusse saades reeta oma kõige elementaarsemad põhimõtted;
• valitsused, mis suurendavad julma ebavõrdsust, rakendades nende endi jalgealust õõnestavat poliitikat;
• meediamogulid, kes on muutnud hirmu külvamise kunstiks ning tohutuks võimu ja kasumi allikaks;
• korporatsioonid, kes on mestis salatsevate avalike institutsioonidega, kes külvavad sama hirmu, et
soodustada salatsemist ja järelevalve kultuuri, et mõjutada avalikku arvamust nende kasuks.
Euroopa Liit oli erakordne saavutus, tuues rahus kokku Euroopa rahvad, kes räägivad erinevaid keeli ja
on pärit eri kultuuridest, tõestades, et on võimalik luua ühine inimõiguste raamistik kogu kontinendil, mis
mitte kaua aega tagasi oli koduks mõrvarlikule šovinismile, rassismile ja barbaarsusele. Euroopa Liidust
oleks võinud saada piltlikult öeldes tuletorn mäetipus, mis näitab maailmale, kuidas saab päästa rahu ja
solidaarsuse sajanditepikkuse konflikti ja kitsarinnalisuse lõugade vahelt.
Kahjuks lahutavad täna ühine bürokraatia ja ühine valuuta Euroopa rahvaid, kes hakkasid ühinema
vaatamata erinevatele keeltele ja kultuuridele. Lühinägelike poliitikute, majandusklikus mõttes
naiivsete ametnike ja finantsteemades ebapädevate „ekspertide“ grupeering lömitab finants- ja
tööstuskonglomeraatide ediktide eest, põhjustades eurooplaste võõrandumist ja tekitades ohtliku
euroopavastase tagasilöögi. Uhked rahvused ässitatakse üksteiste vastu üles.
Natsionalism, ekstremism ja rassism äratatakse uuesti ellu.
Meie laguneva ELi keskmeks on must pettus: ülimalt poliitilist, ülalt-alla läbipaistmatut
otsustamisprotsessi esitletakse kui apoliitilist, tehnilist, protseduurilist ja neutraalset. Selle eesmärk on
eurooplastelt ära võtta demokraatlik kontroll oma raha, finantside, töötingimuste ja keskkonna üle. Sellise
pettuse hind ei ole pelgalt demokraatia lõpp, vaid ka halb majanduspoliitika:
• Euroala majandus kukutatakse alla konkurentsivõimelise kasinuse kuristikust, mille tulemus on püsiv
majanduslangus nõrgemates riikides ja madalad investeeringud põhiriikides;
• Euroalast väljaspool asuvad ELi liikmed võõrduvad, otsides inspiratsiooni ja partnereid kahtlastest
kohtadest, kus neid tõenäoliselt tervitatakse läbipaistmatute sunniviisiliste vabakaubandustehingutega,
mis ohustavad nende suveräänsust;
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• pretsedenditu ebavõrdsus, lootusetus ja misantroopsus õitsevad kogu Euroopas. Domineerivad kaks
hirmuäratavat valikut:
• tõmbuda tagasi oma rahvusriikide kookonisse
• või alistuda Brüsseli demokraatiavabale alale Siin peab olema ka teine võimalus. Ja ongi!
See on see, mille vastu ametlik „Euroopa“ võitleb kogu oma autoritaarse meelelaadiga:
Demokraatia hüppeline kasv!
Meie liikumine DiEM25 taotleb just sellise kasvu ellu kutsumist. DiEM25 üheks liikumapanevaks jõuks on
lihtne ja radikaalne mõte:
Demokratiseerida Euroopa! Sest EL kas demokratiseeritakse või see laguneb!
Meie eesmärk demokratiseerida Euroopa on realistlik. See ei ole rohkem utoopiline, kui seda oli omal
ajal Euroopa Liidu rajamine. Tegelikult on see vähem utoopiline, kui püüda hoida elus praegust,
antidemokraatlikku, killustuvat Euroopa Liitu.
Meie eesmärk demokratiseerida Euroopa on ülimalt kiireloomuline, sest kui me sellega kohe ei alusta, siis
võib osutuda võimatuks järk-järgult ent õigeaegselt eemalduda institutsioonilisest vastupanust, enne kui
Euroopa on ületanud punkti, pärast mida see on pöördumatu. Anname selleks kümme aastat, st 2025.
aastaks.
Kui meil ei õnnestu demokratiseerida Euroopa maksimaalselt kümne aastaga; kui Euroopa autokraatlikel
võimudel õnnestub demokratiseerimist pidurdada, variseb EL kogu oma kõrkuses kokku, puruneb ja selle
langemine mõjutab kõiki, mitte ainult Euroopat.

MIKS KAOB EUROOPA TERVIKLIKKUS JA HING?
Sõjajärgsetel kümnenditel, mille jooksul EL algselt rajati, taastati rahvuskultuurid internatsionalismi, piiride
kadumise, ühise heaolu ja kõrgemate standardite vaimus, mis liitis eurooplasi. Kuid integratsiooniprotsessi
keskmes kasvas ussimuna.
Majanduslikus mõttes alustas EL oma elu rasketööstuse kartellina (koopteerides hiljem farmiomanikud), mille
eesmärk oli fikseerida hinnad ja jagada oligopoolset kasumit läbi oma Brüsseli bürokraatia. Tekkiv kartell ja
selle Brüsselis resideeruvad administraatorid kartsid demos’t ja põlastasid mõtet inimeste juhitud valitsusest.
Kannatlikult ja metoodiliselt pandi käima depolitiseerimisotsuste protsess, mille tulemus oli väsitav,
kuid järelejätmatu püüd tõmmata demod demokraatiast välja ja kogu poliitilise tegevuse varjutamine
väärastunud pseudotehnokraatliku fatalismiga. Riikide poliitikud said head tasu selle eest, et nad
nõustusid muutma komisjoni, nõukogu, Ecofini, Eurogrupi ja Euroopa Keskpanga poliitikavabaks alaks.
Kõik, kes olid sellise depolitiseerimise vastu, sildistati anti-eurooplasteks ja neid koheldi kui täielikke
autsaidereid.
Nii sündisid pettused ELi südames, mis külvasid institutsioonilist pühendumist poliitikasse, mis genereerib
masendavaid majandusandmeid ja välditavaid raskuseid. Samal ajal unustati kord omaks võetud
enesekindlama Euroopa põhitõed:
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• reeglid peaksid teenima eurooplasi ja mitte vastupidi;
• valuuta peaks olema vahend, mitte eesmärk omaette;
• ühisturg on kooskõlas demokraatiaga ainult juhul, kui see sisaldab ühiseid, demokraatlikult valitud ja
välja töötatud meetmeid nõrgemate eurooplaste ja keskkonna kaitsmiseks;
• demokraatia ei saa olla luksus, mida lubatakse võlausaldajatele, kuid keelatakse võlgnikele;
• demokraatia on vajalik kapitalismi halvimate, ennasthävitavat käimapanevate jõudude piiramiseks ja
võimaluste avamiseks uutele sotsiaalse harmoonia ja jätkusuutliku arengu võimalustele.
Vastuseks Euroopa kartellipõhise sotsiaalmajanduse paratamatule ebaõnnestumisele hoogustuda
pärast 2008. aasta suurt majanduslangust, on selle ebaõnnestumise põhjustanud ELi institutsioonid
autoritaarsuse kiirendamist toetanud. Mida enam nad demokraatiat lämmatavad, seda vähem
õigustatud on nende poliitiline autoriteet, seda tugevamad on jõud majanduslanguse suunas ja seda
suurem on nende vajadus autoritaarsuse järele. Seeläbi koguvad demokraatia vaenlased uut jõudu,
kaotades seejuures legitiimsust ja piirdudes lootuse ja heaoluga vaid väga vähestele (kes saavad seda
nautida ainult väravate ja tarade taga, et varjata end ülejäänud ühiskonna eest).
See on ennenägematu protsess, mille läbi tõukab Euroopa kriis rahvad endasse tõmbuma ja üksteise
vastu olema, võimendades juba olemasolevat marurahvuslust, kseonofoobiat. Ärevuse privatiseerimine,
kõige erineva kartus, ambitsioonide natsionaliseerimine ja poliitika taasriigistamine ähvardavad ühiste
huvide mürgistavat purunemist, mis ei too Euroopale mingit kasu. Euroopa haletsusväärne reaktsioon
pangandus- ja võlakriisidele, põgenikekriisile, ühtse välis-, sisserände- ja terrorismivastase poliitika
vajadusele, on näited, mis võib juhtuda siis, kui solidaarsus kaotab oma tähenduse.
• Euroopa terviklikkuse haavamine, mille põhjustas Ateena Kevade kokkuvarisemine ja sellele järgnev
majanduse „reformi“ pealesurumine, mis oli määratud nurjumisele.
• Enesemõistetavaks pidamine, et alati, kui on vaja turgutada riigi eelarvet või päästa panku, siis peavad
ühiskonna kõige nõrgemad tasuma kõige jõukamate rantjeede pattude eest.
• Pidev püüdlus muuta tööjõud kaubaks ja pagendada demokraatia töökohtadest.
• Enamiku ELi liikmesriikide skandaalne suhtumine „ei ole meie asi“ põgenike suhtes, kes randuvad
Euroopa kallastele. See illustreerib seda, kuidas purunenud Euroopa valitsemismudel külvab moraalset
allakäiku ja poliitilist halvatust ning tõestab ühtlasi, et Euroopa-sisesele solidaarsuse hingusele järgneb
ksenofoobia mitteeurooplaste suhtes.
• Naljakas fraas, mille moodustavad kolm sõna „Euroopa“, „välis“ ja „poliitika“.
• See kergus, millega Euroopa valitsused otsustasid pärast kohutavaid Pariisi rünnakuid, et lahendus
peitub piiride taastamises, samas kui enamik ründajatest olid ELi kodanikud – veel üks märk moraalsest
paanikast Euroopa Liidus, millel ei õnnestu liita eurooplasi, et välja töötada ühtsed lahendused ühistele
probleemidele.

MIDA TULEKS TEHA? MEIE VÄLJAVAATED
Reaalsus nõuab, et teeksime eesmärkide realistliku aja jooksul saavutamiseks koostööd. Sellepärast on
DiEM25 eesmärk läbi viia korrapäraste ajavahemike järel neli läbimurdelist tegevust, et saavutada 2025.
aastaks täielikult demokraatlik, funktsionaalne Euroopa.
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Praegu tunnevad kõik eurooplased, et ELi institutsioonid on neid alt vedanud. Alates Helsingist kuni
Lissabonini, Dublinist Kreetani, Leipzigist Aberdeenini. Eurooplased tunnevad, et otsustava valiku
tegemise aeg läheneb kiiresti. Valik autentse demokraatia ja salakavala lagunemise vahel. Peame
ühinema, et Euroopa saaks teha iseenesest mõistetava valiku: autentne demokraatia!
Kui meilt küsitakse, mida me soovime ja millal me seda soovime, siis on meie vastus:
OTSEKOHE: täielik läbipaistvus otsuste tegemisel.
— ELi Nõukogu, Ecofini, FTT ja Eurogrupi koosolekud tuleb reaalajas üle kanda.
 Euroopa Keskpanga nõukogu koosolekute protokollid tuleb avaldada paari nädala jooksul pärast
—
koosoleku toimumist.
 Kõik oluliste läbirääkimiste dokumendid (nt Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus,
—
„päästelaenud“, Suurbritannia staatus) , mis mõjutavad Euroopa kodanike kõiki tahke, tuleb veebi üles
laadida.
 Kohustuslik register lobistide jaoks, mis sisaldab nende klientide nimesid, nende hüvitisi ja koosolekute
—
protokolle ametnikega (nii valitud kui mittevalitavad).
KAHETEISTKÜMNE KUU JOOKSUL: tegeleda praeguse majanduskriisiga, kasutades selleks
olemasolevaid institutsioone olemasolevate ELi lepingute raames.
Euroopa praegune kriis kulgeb ühekorraga viies valdkonnas:
• riigivõlg
• pangandus
• ebapiisavad investeeringud ja
• ränne
• kasvav vaesus
Hetkel on kõik need viis valdkonda jäetud riikide valitsuste hoolde, kellel pole jõudu nendega tegeleda.
DiEM25 esitleb üksikasjalikku ettepanekut nende viie valdkonna euroopastamiseks, piirates samas
Brüsseli omavolilisi õigusi ja andes võimu tagasi riiklikele parlamentidele, piirkondlikele nõukogudele,
linnakantseleidele ja omavalitsustele. Väljapakutava poliitika eesmärk on olemasolevate institutsioonide
kasutamine (läbi olemasolevate lepingute ja hartade loomingulise uuesti tõlgendamise) eesmärgiga
stabiliseerida riigivõla, panganduse, ebapiisava investeeringu ja kasvava vaesuse kriisi.
KAHE AASTA JOOKSUL: Põhiseaduse Assamblee
Euroopa rahvastel on õigus arutada liidu tuleviku üle ja kohustus muuta Euroopa (2025. aastaks) täielikult
demokraatlikuks, millel on suveräänne parlament, mis austab rahvaste enesemääramisõigust ja mis
jagab võimu riiklike parlamentidega, piirkondlike assambleede ja kohalike nõukogudega. Selleks tuleb
korraldada nende esindajate assamblee. DiEM25 on sellise Põhiseaduse Assamblee poolt, mis koosneb
esindajatest, kes on valitud riikideülesest valimisnimekirjast. Kui ülikoolid pöörduvad täna Brüsseli poole,
et taotleda uurimistööde rahastamist, peavad nad moodustama riikidevahelised liidud. Sarnaselt oleks
Põhiseaduse Assamblee valimiseks vaja valimisnimekirju, mis sisaldavad kandidaate enamikest Euroopa
riikidest. Moodustataval Põhiseaduse Assambleel oleks volitus otsustada tuleviku demokraatliku põhikirja
üle, mis kümne aasta jooksul asendaks kõik olemasolevad Euroopa lepingud.
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2025. AASTAKS: Põhiseaduse Assamblee otsuste ellu viimine
Kes toob muudatused?
Meie, Euroopa rahvaste, kohustus on saada arvutute tehnokraatide, nendega seotud poliitikute ja
läbipaistmatute institutsioonide käest tagasi kontroll meie Euroopa üle.
Me oleme pärit kontinendi erinevatest piirkondadest ja meid ühendavad erinevad kultuurid, keeled,
aktsendid, poliitilised erakonnad, ideoloogiad, nahavärv, sugu, uskumused ja kontseptsioon heast
ühiskonnast.
Me moodustame DiEM25 , mille eesmärk on liikuda Euroopast „Meie, valitsused“ ja „Meie, tehnokraadid“
Euroopasse „Meie, Euroopa rahvad“.
Meie neli põhimõtet:
• Ükski Euroopa rahvas ei saa olla vaba seni, kuni rikutakse mõne teise demokraatiat.
• Ükski Euroopa rahvas ei saa elada väärikalt, kui mõni teine on väärikusest ilma jäetud.
• Ükski Euroopa rahvas ei saa loota heaolule, kui mõni teine on tõugatud püsivasse maksejõuetusse ja
masendusse.
• Ükski Euroopa rahvas ei saa areneda, kui kõige nõrgematele kodanikele ei ole tagatud esmased
kaubad, ilma inimliku arengu, ökoloogilise tasakaaluta ja kindla soovita saada fossiilsete kütuste vabaks
maailmas, mis muudab enda toimimist – mitte planeedi kliimat.
Ühineme oma kaas-eurooplaste suurepärase traditsiooniga, kes on võidelnud sajandeid „tarkuse” vastu, et
demokraatia on luksus ja et nõrgemad peavad kannatama seda, mida nad peavad.
Oma südame, meelte ja tahtega olla pühendunud nendele kohustustele ja muutuste toomisele,
deklareerime, et
Meie lubadus
Kutsume kaaseurooplasi ühinema, et luua Euroopa liikumine DiEM25 selleks, et
• võidelda Euroopa Liidu demokratiseerimise nimel üheskoos Euroopa vastu, mis põlastab sügavalt
demokraatiat;
• lõpetada kõikide poliitiliste suhete degradeerumine võimumaskeraadiks kui pelgalt tehniliseks otsuseks;
• allutada ELi bürokraatia Euroopa rahvaste suveräänsele tahtele;
• lõpetada korporatiivse võimu harjumuspärane domineerimine kodanike tahte üle;
• taaspolitiseerida reeglid, mis on kohaldatud meie ühisturule ja ühisele valuutale.
Me usume, et riiklike osapoolte mudel, mis moodustab sümboolsed liidud Euroopa Parlamendi tasemel, on
vananenud. Seni kuni on vajalik võidelda demokraatia eest altpoolt (kohalikul, piirkondlikul või rahvuslikul
tasandil), ei piisa sellest, kui seda teha ilma rahvusvahelise strateegiata, mille eesmärk on moodustada
üleeuroopaline koalitsioon Euroopa demokratiseerimiseks. Kõigepealt peavad Euroopa demokraadid
kokku tulema, välja töötama ühise tegevuskava ja seejärel leidma võimalused selle ühendamiseks kohalike
omavalitsustega ning piirkondlikul ja riiklikul tasandil.
Meie põhieesmärk demokratiseerida Euroopa Liitu on põimunud sooviga edendada omavalitsusi
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(majandusklikke, poliitilisi ja sotsiaalseid) kohalikul, munitsipaalsel, piirkondlikul ja riiklikul tasandil; avada
üldsusele võimukoridoride uksed; kasutada ära sotsiaalseid ja kodanikualgatusi; ja vabastada valitsuse
kõik tasemed bürokraatiast ja korporatiivsest võimust.
Meid inspireerib Euroopa, mis on arukas, vaba, tolerantne ja loominguline, mida võimaldab läbipaistev,
tõeliselt solidaarne ja autentne demokraatia. Meie püüdlused:
• demokraatlik Euroopa, mille kogu poliitiline võim pärineb Euroopa suveräänsetelt rahvastelt
• läbipaistev Euroopa, kus kõik otsused võetakse vastu kodanike valvsa pilgu all
• ühinenud Euroopa, mille kodanikel on palju ühist nii riikidevaheliselt kui ka riigisiseselt
• realistlik Euroopa, mis võtab endale ülesande viia läbi radikaalsed, ent saavutatavad, demokraatlikud
reformid
• detsentraliseeritud Euroopa, milles kasutatakse tsentraalset võimu, et maksimeerida demokraatiat
töökohtadel, suurtes ja väikestes linnades, piirkondades ja riikides
• pluralistlik Euroopa eri piirkondade, etniliste taustade, uskumuste, rahvuste, keelte ja kultuuridega
• egalitaarne Euroopa, mis väärtustab erinevust ja lõpetab diskrimineerimise soo, nahavärvi, sotsiaalse
klassi või seksuaalse orientatsiooni järgi
• kultuurne Euroopa, mis rakendab oma inimeste kultuurilist mitmekesisust ja ei hooli mitte ainult selle
hindamatust pärandist, vaid ka Euroopa teisitimõtlevate kunstnike, muusikute, kirjanike ja poeetide
loomingust
• sotsiaalne Euroopa, mis tunnustab, et vabadus ei tähenda mitte üksnes vabadust sekkumisest, vaid ka
põhilisi kaupu, mis vabastavad puudusest ja ärakasutamisest
• tootlik Euroopa, mis suunab investeeringud ühise, keskkonnasäästliku heaolu jaoks
• jätkusuutlik Euroopa, mis elab planeedi ressursside keskel, minimeerides oma keskkonnamõju, ja jätab
võimalikult palju fossiilkütust pinnasesse
• ökoloogiline Euroopa, mis on pühendunud ehtsale ülemaailmsele keskkonnasäästlikkusele
• loov Euroopa, mis vabastab oma kodanike kujutlusvõime uuendusmeelse jõu
• tehnoloogiline Euroopa, mis suunab uued tehnoloogiad solidaarsuse hüvanguks
• ajalooliselt teadlik Euroopa, mis püüdleb helge tuleviku poole oma minevikku varjamata
• rahvusvaheline Euroopa, mis suhtub mitteeurooplastesse samaväärselt kui endasse
• rahumeelne Euroopa, mis leevendab pingeid oma idaosas ja Vahemere piirkonnas, toimides
kaitsevallina militarismi ja ekspansionismi ilmingutele
• avatud Euroopa, mis on vastuvõtlik ideedele, inimestele ja inspiratsiooniallikatele kogu maailmast, mille
jaoks on tõkked ja piirid nõrkuse tunnused, mis külvavad ebakindlust turvalisuse nimel
• vabastatud Euroopa, milles ei ole kohta privileegidele, eelarvamusele, vägivallale ja ähvardamisele,
mis võimaldab eurooplastel sündida vähem stereotüüpsetesse rollidesse, nautida võrdseid võimalusi, et
arendada oma potentsiaali ja olla vaba otsustamaks oma elukaaslase, töö ja ühiskonna üle
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