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MANIFESTET FÖR EUROPAS DEMOKRATISERING

Trots all deras upptagenhet med global konkurrenskraft, migration och terrorism är det bara en 
sak som verkligen skrämmer Europas makthavare: Demokrati!

De uttalar sig i demokratins namn, för att i praktiken förneka och undertrycka den.  
De försöker lägga beslag på demokratin genom att använda den för sina egna syften, kringgå den, 
korrumpera, mystifiera och manipulera den, allt i syfte att tömma demokratin på kraft och bakbinda 
dess verkliga potential. 
Ett europeiskt folkstyre är makthavarnas värsta mardröm.

Den Europeiska Unionen hade kunnat vara en ledstjärna för världen genom att visa hur fred och 
solidaritet kan slitas ur käftarna på sekelgammalt käbbel och bigotteri.
Men, tyvärr, idag ser vi hur en gemensam byråkrati och valuta istället skapar splittring mellan folk i 
Europa som möttes över kultur- och språkgränser.

En förhärskande känsla av ett EU som lämnat européerna i sticket sprider sig genom kontinenten. Från 
Helsingfors till Lissabon, Dublin till Kreta och Leipzig till Aberdeen.  
Ett avgörande val närmar sig med hisnande fart.  
Valet mellan äkta demokrati och ett förrädiskt sönderfall.

I hjärtat av vårt sönderfallande EU ligger ett brottsligt bedrägeri: Ett högpolitiskt spel med 
toppstyre och oklar beslutsfattning presenteras som opolitiskt och neutralt. Syftet är att hindra oss 
européer från att utöva demokratisk kontroll över pengar, samhälle, arbetsvillkor och miljö.

Priset för detta bedrägeri är inte bara slutet på demokratin utan även slutet på drömmen om delat 
välstånd.

• Eurozonens ekonomier knuffas utför stupet av en stenhård åtstramningspolitik som lett till permanent 
lågkonjunktur i de svagare länderna och låg investeringstakt i kärnländerna.
• Medlemsländer utanför eurozonen är bortkopplade och söker istället partners i dunkla vrår.
• Orättvisa, sjunkande hopp och misantropi flödar i Europa.

Ju längre strypandet av demokratin får pågå, desto mindre legitim blir deras politiska auktoritet, desto 
starkare blir den ekonomiska recessionens kraft och desto större blir makthavarnas behov att öka 
styrets auktoritära karaktär.

På detta sätt samlar demokratins fiender förnyad makt som låser hopp och välstånd till de få, vilka 
endast kan åtnjuta sin rikedom bakom den taggtråd som skyddar dem från massorna.

Denna dolda process i Europas kris vänder vårt folk inåt, mot varandra,
och förstärker den redan existerande nationella chauvinismen och främlingsfientligheten.
Det är bara Europa självt som drabbas av att människors ängslan för framtiden individualiseras, att 
”den andre” görs till föremål för fruktan, att våra ambitioner begränsas till den nationella nivån - allt 
detta blandar en förgiftat cocktail som bara skapar lidande.
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Europas ömkliga reaktioner på de egna bank- och skuldkriserna, på flyktingkrisen och på behovet av 
en genomtänkt politik för utrikesfrågor, migration och anti-terrorism är exempel på vad som händer när 
ordet solidaritet förlorar sin mening.

Två skrämmande alternativ dominerar:
• Reträtt till våra nationalstaters kokonger
• Eller kapitulation inför Bryssels demokrati-fria zon

Vi måste finna en annan väg. Och det kan vi!

Det är den väg som det officiella ”Europa” med sin djupt auktoritära inställning motsätter sig till varje 
pris:

En flodvåg av demokrati!

Edmund Burkes uttalande illustrerar träffsäkert dagens Europa: ”Det enda som behövs för att det onda 
ska triumfera är att de goda människorna inte gör något.”
Hängivna demokrater måste besluta sig för att agera över hela Europa.
Med det målet samlades vi den 9:e februari i Berlin för att skapa en rörelse, DiEM25.
Vi kommer från alla delar av Europa och förenas över gränserna mellan olika kulturer, språk, dialekter, 
politiska anknytningar, ideologier, hudfärger, könsidentiteter, trosläror och föreställningar om det goda 
samhället.

Vi kommer samman som engagerade européer fast beslutna att stoppa EU-etablissemanget i dess 
förhindrande av en genuint demokratisk europeisk union.

En enkel och radikal idé är kraften bakom DiEM25:

Demokratisera Europa!
- eller så kommer det vittra sönder!

Våra omedelbara prioriteringar är 
(A) full transparens vid belutsfattande 
(t.ex. livesändning av Europeiska rådets, Ekofinrådets och Eurogruppens möten, full insyn i 
handelsavtal, offentlig publicering av ECB protokoll etc.)

(B) brådskande omgruppering av befintliga EU-institutioner
t.ex. innovativa lösningar som på riktigt angriper kriserna inom skuld, bank, bristande 
investeringspolitik, ökande fattigdom och migration 
Vårt mål är att, så snart Europas olika kriser har stabiliserats, sammankalla till en konstitutionell 
församling där vi européer diskuterar hur man fram till 2025 ska få fram en full europeisk demokrati 
med ett styrande parlament som respekterar nationellt självbestämmande samt delar makt med de 
nationella, regionala och kommunala beslutsfattarna.

Vi uppmanar våra europeiska vänner att från och med nu förena sig med oss för att skapa 
DiEM25 och tillsammans kämpa för att demokratisera den Europeiska unionen, så att vi kan sätta 
stopp för dess tendens att reducera alla politiska relationer till rena maktrelationer och att framställa 
allt sitt beslutsfattande som enbart tekniskt; för att få EU:s byråkrater att underordna sig de europeiska 
folkens vilja; för att avveckla företagsvärldens sedvanliga dominans över medborgarnas vilja; och för 
att återpolitisera de regler som styr vår gemensamma marknad och valuta.
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Vi vill låta oss inspireras av ett Europa baserat på förnuft, frihet, tolerans och idérikedom möjliggjord av 
omfattande transparens, verklig solidaritet och äkta demokrati. Vi strävar efter:

• Ett demokratiskt Europa, där all politisk myndighetsutövning utgår från folket
• Ett öppet Europa där alla beslut fattas under medborgarnas överinseende
• Ett förenat Europa vars medborgare har lika mycket gemensamt över nationsgränserna som inom 
dem
• Ett realistiskt Europa som åtar sig att genomföra radikala, men realiserbara, demokratiska reformer
• Ett decentraliserat Europa som använder den centrala makten för att maximera demokratin lokalt
• Ett pluralistiskt Europa med olika regioner, etniciteter, religioner, nationer, språk och kulturer
• Ett egalitärt Europa som värnar folks olikheter och avskaffar alla former av diskriminering
• Ett kulturrikt Europa som slår vakt om folkens kulturella mångfald
• Ett socialt Europa som betraktar frihet från exploatering som ett nödvändigt villkor för sann frihet
• Ett produktivt Europa som riktar investeringar mot delat, grönt välstånd
• Ett hållbart Europa som lever inom planetens resurser
• Ett ekologiskt Europa, engagerat i verklig global grön omställning
• Ett kreativt Europa som släpper loss den innovativa kraften i medborgarnas fantasi
• Ett teknologiskt Europa som påskyndar ny teknik till tjänst för solidariteten
• Ett historiemedvetet Europa som eftersträvar en ljus framtid utan att blunda för det förflutna
• Ett internationalistiskt Europa där också icke-européer behandlas som människor med egenvärden
• Ett fredligt Europa som minskar spänningarna i närområdet och utanför dess gränser
• Ett öppet Europa som andas idéer, människor och inspiration från hela världen, där staket och 
gränser uppfattas som tecken på svaghet och källor till otrygghet
• Ett befriat Europa där privilegier, fördomar, utarmning och hot om våld får vittra bort och därigenom 
göra det möjligt för européer att inte längre behöva födas in i stereotypa roller, för att istället få chansen 
att utveckla hela sin potential och känna sig fria att välja mer av sina partners i livet, på arbetet och i 
samhället.
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