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MANIFEST DEMOKRATIZACIJE EVROPE

Evropa se sooča s pešajočo globalno konkurenčnostjo, migracijskimi gibanji in naraščajočimi terorističnimi 
grožnjami. Toda samo ena stvar resnično skrbi vrhove moči v Evropi: Demokracija!

Govorijo v imenu demokracije, v praksi pa jo zanikajo, obidejo in zatirajo.

Evropske institucije v resnici poskušajo izrabiti demokracijo in z njo manipulirati. Demokratični ustroj Evropske 
unije so si prilastile, da bi uničile njegovo notranjo energijo in zajezile njegov demokratični potencial. 
Vladavina evropskih narodov in oblast ljudstva je njihova nočna mora. Evropska Unija bi lahko bila pregovorni 
svetilnik na obzorju, lahko bi pokazala svetu, kako se mir in solidarnost rešujeta iz krempljev stoletja dolgih 
konfliktov in fanatizma. Toda danes skupna birokracija in skupna valuta delita ljudstva Evrope, ki so se ravno 
začela združevati navkljub različnim jezikom in kulturam.

Evropske institucije so Evropejce pustile na cedilu povsod, od Helsinkov do Lizbone, od Dublina do Krete, od 
Leipziga do Aberdeena.

Neprijetna izbira se nam nezadržno približuje.
Izbira med pristno demokracijo ali postopnim razpadom naše evropske skupnosti!
V srcu razpadajoče EU leži namerna prevara: Visoko političen, hierarhičen, netransparenten proces odločanja 
je predstavljen kot »nepolitičen«, »tehničen«, »procesen« in »nevtralen«. Namen je preprečiti Evropejcem, da 
bi izvajali demokratičen nadzor nad svojim denarjem, skupnostmi, delovnimi pogoji in okoljem.
Rezultat te prevare ni le konec demokracije v Evropi, temveč tudi konec sanj o skupni blaginji:
● gospodarstva evro območja so potisnjena v prepad varčevalnih ukrepov, ki vodijo v trajno recesijo v 
šibkejših državah ter nizka vlaganja v osrednjih državah;
● države članice EU izven evro območja so odtujene in iščejo navdih in partnerje izven celine; 
● socialna neenakost, brezup in sovraštvo do drugačnih so v porastu po celotni Evropi.

Bolj ko evropske institucije dušijo demokracijo, manj legitimna postaja njihova politična oblast. Močnejše ko 
so posledice ekonomske recesije, večja je njihova potreba po avtoritarnosti.

Tako sovražniki demokracije krepijo oblast, vendar s tem izgubljajo družbeno legitimnost. Blaginja  in 
optimizem sta čedalje bolj omejena le na peščico ljudi, (ki jo bodo lahko uživali le za zaprtimi vrati in visokimi 
ograjami, ki bodo potrebne, da bi jih obvarovale pred besom ostalih).

Gre za neviden postopek, s katerim evropska kriza obrača naše narode drugega proti drugemu, krepi 
ekstremni nacionalizem in strah pred tujci. Privatizacija skrbi, strah pred »drugim«, nacionalizacija ambicij, 
in ponovna nacionalizacija politike grozijo s toksičnim razpadom skupnih interesov, zaradi katerega lahko 
Evropa samo trpi.
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Pomilovanja vredne reakcije evropskih institucij na bančno, dolžniško in begunsko krizo, na potrebo po 
skladni zunanji, migracijski in protiteroristični politiki kažejo, kaj se zgodi, ko beseda solidarnost izgubi svoj 
pomen.

Dve, enako slabi možnosti prevladujeta :
● umik v zavetje naših nacionalnih držav; 
● ali predaja oblasti Bruslju, območju brez demokracije.

Mora obstajati druga pot. In obstaja! 
Pot, ki se ji »uradna« Evropa upira z vsakim drobcem svoje avtoritarne miselnosti: to je hitra vrnitev k 
demokraciji!

Izrek Edmunda Burkea se odlično nanaša na današnjo Evropo: »Za zmago zla je potrebno samo to, da dobri 
ljudje ne storijo ničesar!« Predani demokrati po vsej Evropi se morajo odločiti za delovanje.

Z namenom prebuditi prav takšen val, smo se zbrali 9. februarja 2016 v Berlinu, da ustanovimo gibanje – 
DiEM25.

Prihajamo iz vseh delov Evrope in smo združeni v različnih kulturah, jezikih, narečjih, političnih pripadnostih, 
ideologijah, barvah kože, spolnih identitetah, veroizpovedih in predstavah o dobri družbi. Združujemo se kot 
predani Evropejci, odločeni, da preprečimo brezidejnemu vrhu Evropske unije, katerega delovanje pomeni 
globoko žalitev demokracije, da bi uničil avtentično demokratično Evropsko Unijo.

Samo ena preprosta, radikalna ideja je motivacijska sila gibanja DiEM25:
Demokratizacija Evrope!
Evropska Unija se bo demokratizirala ali pa bo razpadla!

Naša prednostna naloga je: 
(A) popolna preglednost pri odločanju v institucijah EU (npr. neposredni prenos srečanj Evropskega Sveta, 
srečanj finančnih ministrov (ECOFIN) in Evro-skupine, popolno razkritje trgovinskih pogajalskih dokumentov, 
objava zapisnikov sej Evropske centralne banke (ECB) itd.); in 
(B) nujna prerazporeditev naporov obstoječih institucij EU k uvajanju inovativnih politik, ki resnično rešujejo 
dolžniško in bančno krizo, krizo nezadostnih investicij, povečevanja revščine in migracij.

Naš srednjeročni cilj, potem ko bodo različne evropske krize stabilizirane, je sklicati ustavno skupščino, kjer 
bodo Evropejci razpravljali o tem, kako bi do leta 2025 uveljavili polnopravno evropsko demokracijo, ki se 
bo ponašala s suverenostjo parlamenta, ki bo spoštoval narodno samoodločbo in si delil moč z nacionalnimi 
parlamenti, regionalnimi skupščinami in občinskimi sveti.
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Pozivamo naše prijatelje Evropejce, da se nam pridružijo pri ustvarjanju DiEM25 in pri skupnem boju za 
demokratizacijo Evropske Unije, da končamo lažno prikazovanje pomembnih političnih odločitev institucij 
EU kot zgolj tehničnih odločitev, da podredimo EU birokracijo volji suverenih evropskih narodov, končamo 
uveljavljeno prevlado moči korporacij nad voljo državljanov in ponovno politično določimo pravila, ki 
opredeljujejo naš enotni trg in skupno valuto.

Navdihuje nas Evropa Razuma, Svobode, Strpnosti in Domišljije, ki je mogoča z vsestransko Transparentnostjo, 
resnično Solidarnostjo in pristno Demokracijo. 

Prizadevamo si za:
● demokratično Evropo, v kateri vsi politični organi izhajajo iz evropskih suverenih narodov
● transparentno Evropo, v kateri celoten postopek odločanja poteka pod nadzorom državljanov
● združeno Evropo, katere državljani imajo enako skupnega tako med državami kot znotraj njih
● realistično Evropo, ki si postavlja za cilj radikalne, vendar dosegljive, demokratične reforme
● decentralizirano Evropo, ki uporablja osrednjo moč za povečanje demokracije na lokalni ravni
● pluralistično Evropo regij, etničnih pripadnosti, ver, narodov, jezikov in kultur
● egalitarno Evropa, ki slavi razlike in konča vse oblike diskriminacije
● kulturno Evropo, ki uspešno izkorišča kulturno raznolikost svojih narodov
● socialno Evropo, ki razume svobodo pred izkoriščanjem kot predpogoj za resnično svobodo
● produktivno Evropo, ki usmerja naložbe v skupno, zeleno blaginjo
● trajnostno Evropo, ki živi v okviru nosilnosti našega planeta 
● ekološko Evropo, ki si prizadeva za resnično svetovno zeleno preobrazbo
● ustvarjalno Evropo, ki sprošča inovativne moči domišljije svojih državljanov
● tehnološko Evropo, ki promovira nove tehnologije v službi solidarnosti
● zgodovinsko zavedno Evropo, ki si prizadeva za svetlo prihodnost, vendar ne skriva svoje preteklosti
● internacionalistično Evropo, ki spoštuje Neevropejce kot osebe z lastno bitjo, ne zgolj kot sredstvo v 
globaliziranem svetu
● miroljubno Evropo, ki umirja napetosti v svoji soseščini in širše
● odprto Evropo, ki je dovzetna za zamisli, ljudi in navdih z vsega sveta in ki obravnava ograje in meje kot 
znake šibkosti in vire negotovosti
● osvobojeno Evropo, kjer privilegiji, predsodki, pomanjkanje in grožnja z nasiljem izginjajo, kar omogoča 
Evropejcem, da se rodijo v manj stereotipnih vlog, uživajo enake možnosti za razvijanje svojih potencialov in 
svobodno izbirajo partnerje za življenje, delo in družbo.
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diem25.org


