ΕΝΑ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η Ευρώπη θα εκδημοκρατιστεί, μόλις ανατραπεί η ολιγαρχία της!
Παρά την ανησυχία τους για τον πληθωρισμό, τη μετανάστευση, τον λαϊκισμό, την κλιματική
αλλαγή, τις πανδημίες, την ασφάλεια και την τρομοκρατία, μόνο μία προοπτική τρομάζει
πραγματικά τις Δυνάμεις της Ευρώπης: η Δημοκρατία! Μιλούν στο όνομα της δημοκρατίας,
αλλά στην πράξη την αρνούνται, την εξορκίζουν και την καταστέλλουν. Επιδιώκουν να
καπελώσουν, να παρακάμψουν, να διαβρώσουν, να περιπλέξουν, να σφετεριστούν και
να χειραγωγήσουν τη δημοκρατία, για να ανακόψουν την ορμή της και να αναιρέσουν τις
δυνατότητές της.
Διότι το να κυβερνούν οι λαοί της Ευρώπης, να κυβερνά ο δήμος, είναι ο κοινός εφιάλτης για:
Τους Κολοσσούς της Τεχνολογίας και της Φαρμακοβιομηχανίας, τους μονίμως
διασωθέντες τραπεζίτες, τους διαχειριστές κεφαλαίων, τις ασφαλιστικές εταιρείες, το
στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα ασφάλειας - με λίγα λόγια, για το αναδυόμενο
μωσαϊκό των καρτέλ που μονίμως περιφρονούν τους πολλούς και την οργανωμένη
τους έκφραση
Τον στρατό των μη εκλεγμένων γραφειοκρατών τους, τους ‘τεχνοκράτες’ και
λομπίστες που κινούν τα νήματα, γενικά των κυβερνήσεων και ειδικά των θεσμικών
οργάνων της ΕΕ
Τα πολιτικά κόμματα που επικαλούνται τον φιλελευθερισμό, τη δημοκρατία, την
ελευθερία, την οικολογία, την κοινωνική δικαιοσύνη κ.ο.κ, μόνο και μόνο για να
προδώσουν τις βασικότερες αρχές τους όταν βρεθούν στην εξουσία
Τις κυβερνήσεις των οποίων η πολιτική σοσιαλισμός-για-τους-τραπεζίτες και σκληρήλιτότητα-για-όλους-τους-άλλους υποδαυλίζει τον εγχώριο λαϊκισμό, τον οποίο οι ίδιες
αυτές κυβερνήσεις παριστάνουν με περίσσιο θράσος ότι αντιμάχονται

Τις εταιρείες που μεταχειρίζονται όρους όπως “βιωσιμότητα” και “καθαρό μηδέν” για
να συνεχίσουν τις συνήθεις πρακτικές τους, αποδίδοντας ψευδο-οικολογικό πρόσημο
στον βανδαλισμό πλανητικής κλίμακας στον οποίον επιδίδονται
Τους μεγιστάνες των ΜΜΕ που έχουν κάνει ρουτίνα την παραπληροφόρηση και όπλο
τους την κινδυνολογία
Στην καρδιά του αναδυόμενου αυταρχισμού, τόσο του ‘φιλελεύθερου’ όσο και του ‘λαϊκιστικού’,
κρύβεται μια ένοχη πλάνη: Μια άκρως πολιτική, ιεραρχική και αδιαφανής διαδικασία λήψης
αποφάσεων παρουσιάζεται ως ‘απολίτικη’, ‘τεχνική’, ‘διαδικαστική’, ‘ουδέτερη’ και, ναι,
‘δημοκρατική’. Ο πραγματικός σκοπός της είναι να εμποδίζει τους κατοίκους της Ευρώπης
να ασκούν δημοκρατικό έλεγχο στις κοινότητές τους, στους χώρους εργασίας τους, στο
περιβάλλον τους, στο χρήμα τους, στις τεχνολογίες τους και στον αντίκτυπο που έχουν στον
υπόλοιπο κόσμο. Η ωμή εκμετάλλευση των ανθρώπων, των ζώων και του πλανήτη μας γίνεται
ο κρυφός στόχος, το μοναδικό κίνητρο, η μόνη πυξίδα.
Το τίμημα αυτής της πλάνης δεν είναι απλώς το τέλος της δημοκρατίας, αλλά και η μόνιμη
οικονομική παρακμή, η κοινωνική στασιμότητα, η τεχνολογική οπισθοδρόμηση, η ξενοφοβία
και η κλιματική καταστροφή - μια τρομακτική, ολοκληρωτική ήττα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική πορεία. Και υπάρχει! Είναι αυτή στην οποία η ‘επίσημη
Ευρώπη’ αντιστέκεται με κάθε σπόνδυλο της αυταρχικής της νοοτροπίας: Μια δημοκρατική
επανάσταση!
Το κίνημά μας, το DiEM25, σχηματίστηκε στο Βερολίνο στις 9 Φεβρουαρίου 2016 για να
κηρύξει ακριβώς μια τέτοια επανάσταση. Ήρθαμε από κάθε γωνιά της Ευρώπης, και όχι
μόνο. Μας ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες, προφορές, κομματικές εντάξεις,
ιδεολογίες, χρώματα δέρματος, ταυτότητες φύλου, θρησκευτικές πεποιθήσεις, ικανότητες
και αντιλήψεις περί ιδανικής κοινωνίας. Η μία απλή, ριζοσπαστική ιδέα που μας έφερε κοντά
έγινε το θεμέλιο του DiEM25: Η Ευρώπη ή θα εκδημοκρατιστεί ή θα διαλυθεί!
Έκτοτε, η επιτυχία των κυρίαρχων τάξεων να αποτρέψουν τον εκδημοκρατισμό της Ευρώπης
επιβεβαίωσε την πρόβλεψή μας: Το Brexit, η νέα διαίρεση Ανατολής-Δύσης που εμφανίστηκε
καθώς βάθαινε το χάσμα Βορρά-Νότου, η απάνθρωπη μεταχείριση των προσφύγων, η
εγκατάλειψη των νέων και των ηλικιωμένων, η καταστολή από την πατριαρχία του δικαιώματος
γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ+ στον αυτοπροσδιορισμό και την ελευθερία, το περιβαλλοντικό
ξέπλυμα των πρακτικών της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων - αυτή είναι η κληρονομιά της
πανευρωπαϊκής ήττας της δημοκρατίας.
Δημοκρατία σημαίνει ‘κυβέρνηση των πολλών’ που είναι, εξ ορισμού, οι φτωχότεροι.
Το αντίθετό της είναι η ολιγαρχία, που σημαίνει ‘κυβέρνηση των λίγων’, εξ ορισμού των
πλουσιοτέρων. Στους Ευρωπαίους λένε ότι ζούμε σε δημοκρατίες, σε αντίθεση με αυτούς
στα ανατολικά μας που ζουν κάτω από την μπότα σλάβων ολιγαρχών. Αυτό είναι ψέμα. Το
κράτος δικαίου έχει, ευτυχώς, εδραιωθεί καλύτερα στην Ευρώπη, αλλά στην πραγματικότητα
οι Ευρωπαίοι ζουν σε σκληρές ολιγαρχίες με περιστασιακές εκλογές, των οποίων τα
αποτελέσματα αγνοούνται αν συγκρούονται με τα συμφέροντα των ολιγαρχών της Ευρώπης.
Στη σκιά αυτής της θλιβερής κληρονομιάς, το DiEM25, επικαιροποιεί την απλή ριζοσπαστική
μας ιδέα: Για να εκδημοκρατιστεί η Ευρώπη, οι λαοί πρέπει να ανατρέψουν την ενιαία ολιγαρχία
της!

ΠΏΣ Η ΕΥΡΏΠΗ ΈΓΙΝΕ ΜΙΑ
ΖΏΝΗ ΧΩΡΊΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
Καθοδηγούμενη από τις ηγεμονικές ΗΠΑ και υποβοηθούμενη από τις εγχώριες ολιγαρχίες, η
μεταπολεμική Δυτική Ευρώπη παραδόθηκε σε ένα καρτέλ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
και βαριάς βιομηχανίας (που αργότερα προσεταιρίστηκε τους ιδιοκτήτες γεωργικών
εκμεταλλεύσεων), του οποίου αρχικός σκοπός ήταν να προκαθορίζει τις τιμές και να
αναδιανέμει τα ολιγωπολιακά κέρδη μέσω μιας γραφειοκρατίας με έδρα τις Βρυξέλλες. Το
αναδυόμενο καρτέλ και οι διαχειριστές του στην ΕΕ φοβούνταν τον δήμο και απεχθάνονταν
την ιδέα της διακυβέρνησης από τον λαό.
Υπομονετικά και μεθοδικά, τέθηκε σε εφαρμογή μια διαδικασία αποπολιτικοποίησης της
λήψης αποφάσεων. Το αποτέλεσμα; Η αρμοδιότητα για σημαντικές αποφάσεις μεταφέρθηκε
από τα Κοινοβούλιά μας σε μια ζώνη άνευ δημοκρατίας στην ΕΕ, όπου οι αποφάσεις
επενδύονται με μια βαθιά ψευδο-τεχνοκρατική μοιρολατρία. Οι πολιτικοί σε εθνικό
επίπεδο ανταμείφθηκαν αδρά για τη συναίνεσή τους. Οποιοσδήποτε αντιτίθεται σε αυτή τη
διαδικασία αποπολιτικοποίησης χαρακτηρίζεται ‘αντιευρωπαϊστής’ και αντιμετωπίζεται ως
απειλή για την ευρωπαϊκή ενότητα!
Η στιγμή της δημιουργίας του ευρώ αποδείχθηκε ιστορική: ποτέ άλλοτε, από τότε
που επικράτησε ο καπιταλισμός, δεν είχε καταφέρει μία ολιγαρχία να στερήσει τόσο
αποφασιστικά από τις κυβερνήσεις τα εργαλεία ουσιαστικής αναδιανομής του εισοδήματος
και του πλούτου. Μια νομισματική ένωση από τους ολιγάρχες για τους ολιγάρχες, όπου
κανένα κράτος δεν θα μπορούσε να αγγίξει τον συσσωρευμένο πλούτο τους, ήταν το
όνειρο κάθε ολιγάρχη. Ο φόβος της Μάργκαρετ Θάτσερ ότι το ευρώ ισοδυναμούσε με
"ομοσπονδιοποίηση από την πίσω πόρτα" ήταν εντελώς αβάσιμος. Γιατί να θέσουν σε
κίνδυνο την ασυλία τους από τη δημοκρατία, επιτρέποντας τη δημοκρατική εκλογή μιας
ομοσπονδιακής κυβέρνησης;
Το Κραχ του 2008 πυροδότησε μια τραπεζική κατάρρευση που δεν είχε προβλεφθεί κατά τον
σχεδιασμό του ολιγαρχικού ευρώ. Καθώς οι τραπεζίτες όλου του κόσμου συνασπίστηκαν
για να αναγκάσουν τις κυβερνήσεις να τους διασώσουν, οι κυβερνήσεις της ηπειρωτικής
Ευρώπης καθοδηγήθηκαν να μεταφέρουν τις απώλειες των τραπεζιτών στους ώμους των
πιο αδύναμων Ευρωπαίων: σοσιαλισμός για τους τραπεζίτες/γκάνγκστερ, σκληρή λιτότητα
για τις μάζες. Το αποτέλεσμα; Μια εκτεταμένη αναζωπύρωση προϋπαρχόντων διχασμών
ανάμεσα σε Βόρεια και Νότια Ευρώπη, ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση της Ευρώπης, ανάμεσα
σε Βρυξέλλες και Λονδίνο - και, φυσικά, ανάμεσα σε έχοντες και μη έχοντες σε κάθε χώρα.
Μόλις ξέσπασε η κρίση της Ευρώπης, το καρτέλ των Βρυξελλών, η ΕΚΤ, όλες οι Δυνάμεις
της Ευρώπης, μαζί με το ΔΝΤ, απέστειλαν στρατιές γραφειοκρατών να κατασχέσουν τις
περιουσίες, τις συντάξεις και όλα τα εναπομείναντα Κοινά των ασθενέστερων ανθρώπων.
Καμουφλάρισαν τις μαζικές διασώσεις τραπεζών ως αλληλεγγύη προς τους Έλληνες, τους
Ιρλανδούς, τους Πορτογάλους κ.λπ., ενώ στην πραγματικότητα ήταν αλληλεγγύη προς τους
τραπεζίτες/γκάνγκστερ - τους πλέον χρεοκοπημένους και διεφθαρμένους του τραπεζικού
τομέα.
Όταν οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν με την Ελληνική Άνοιξη και ψήφισαν "Όχι" στην υπερεθνική
ολιγαρχία, η δημοκρατία τους ακυρώθηκε. Από εκείνη τη στιγμή το 2015, έγινε σαφές: Δεν
μπορεί να επιτραπεί στη δημοκρατία να αλλάξει οτιδήποτε θέλει να διατηρήσει η ολιγαρχία!

Για τον σκοπό αυτό, οι ολιγαρχίες-χωρίς-σύνορα συνεργάζονται αρμονικά για να στρέψουν
περήφανους ειρηνικούς λαούς τον έναν εναντίον του άλλου: Βορειοευρωπαίους εναντίον
Νοτιοευρωπαίων, Ανατολικοευρωπαίους εναντίον Δυτικοευρωπαίων και όλους εναντίον
των ξένων ‘άλλων’. Ακόμα και μέσα στην Αριστερά προέκυψε ένας άγριος διχασμός μεταξύ
εκείνων που ήθελαν να καταργηθεί το ευρώ, ή η ΕΕ, και εκείνων που δεν ήθελαν. Η γνωστή
στρατηγική τού διαίρει και βασίλευε έδωσε την ευκαιρία στην ευρω-ολιγαρχία, που είχε
προκαλέσει την κρίση, να παρουσιαστεί ως ο μοναδικός σωτήρας και η μοναδική λύση.
Η ολιγαρχική εξουσία εμπεδώνεται βαθύτερα με την επιστράτευση των εταιρικών
τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος, με σκοπό
την ιδιωτικοποίηση της υγείας, της εκπαίδευσης και όλων των υπόλοιπων Κοινών, αντί
να θέτει την τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας. Μη χάνοντας ποτέ την ευκαιρία να
εκμεταλλευτεί μια κρίση (π.χ. μια πανδημία, έναν πόλεμο στην περιφέρεια της Ευρώπης), η
ευρω-ολιγαρχία μας βρίσκει τρόπους να αυξάνει μαζικά τις δαπάνες για τις αγαπημένες της
μισάνθρωπες τεχνολογίες (από την επιτήρηση μέχρι τους εξοπλισμούς), ενώ ταυτόχρονα
επιβάλλει σκληρή λιτότητα στην πλειονότητα των Ευρωπαίων και στο περιβάλλον μας.
Χρόνο με τον χρόνο, η θριαμβεύουσα ολιγαρχία αποδεικνύει ότι είναι έτοιμη και πρόθυμη
να αλλάξει τα πάντα, αν αυτό χρειάζεται για να διασφαλίσει ότι όλα...θα παραμείνουν ίδια!

Γιατί DiEM25?
Το DiEM25 προέκυψε όταν η κρίση και η παρακμή της Ευρώπης έγινε αδύνατο να
παραβλεφθούν: Οι τραπεζίτες συνασπίζονταν πέρα από σύνορα για να εξασφαλίσουν
περισσότερα κονδύλια διάσωσης. Οι πολιτικοί άρχοντες της Ευρώπης συνωμοτούσαν για να
πληρωθούν αυτές οι διασώσεις με την επιβολή μιας καθολικής πανευρωπαϊκής λιτότητας.
Ρατσιστές, ακόμη και απροκάλυπτοι φασίστες, σήκωναν τα άσχημα κεφάλια τους. Για
να τους σταματήσουμε και για να εμποδίσουμε τις Δυνάμεις της Ευρώπης να διαιρέσουν
ανεπανόρθωτα και να κυριαρχήσουν πάνω στους λαούς της Ευρώπης, στις 9 Φεβρουαρίου
2016 σχηματίσαμε το DiEM25 - το πρώτο διεθνικό κίνημα στην ιστορία της Ευρώπης. Η ιδέα
μας ήταν προφανής: Τραπεζίτες, γραφειοκράτες και μισαλλόδοξοι πιάνονταν χέρι με χέρι
πέρα από σύνορα. Είχε έρθει η ώρα οι προοδευτικοί να κάνουν το ίδιο.
Το Μανιφέστο μας το 2016 σηματοδότησε μια ριζική διαφοροποίηση από το νωθρό και
βαθιά προσβλητικό κυρίαρχο αφήγημα της σύγκρουσης μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων
στην Ευρώπη, μεταξύ των ‘μυρμηγκιών’ του Βορρά και των ‘τζιτζικιών’ του Νότου. Αντίθετα,
εξηγούσε ότι η Ευρώπη διαλύεται (μια πρόβλεψη που επιβεβαιώθηκε με το Brexit λίγους
μήνες αργότερα), επειδή μια πανίσχυρη συμμαχία των ολιγαρχικών τζιτζικιών (του Βορρά
και του Νότου) ξεφορτωνόταν τις απώλειες από τα τζογαρίσματά τους στους αδύναμους
ώμους των σκληρά εργαζόμενων μυρμηγκιών (του Βορρά και του Νότου).

Το Μανιφέστο μας το 2016 διευκρίνιζε ότι η ξενοφοβία ήταν το είδωλο στον καθρέφτη
του ταξικού πολέμου που εξαπολύει η υπερεθνική ολιγαρχία της Ευρώπης ενάντια στους
μη προνομιούχους κατοίκους κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Περιέγραφε πώς οι ακροδεξιοί και
τα ανδρείκελα της ολιγαρχίας ήταν αντίθετες όψεις του ίδιου νομίσματος. Αποκάλυπτε ότι
χρειάζονταν οι μεν τους δε, με τα ανδρείκελα των ολιγαρχών να επιβάλλουν τη λιτότητα
που απέφερε τη δυσαρέσκεια που τροφοδοτούσε την ακροδεξιά, ενώ το ενδεχόμενο
να κερδίσουν οι ακροδεξιοί την κυβέρνηση έκανε τους ψηφοφόρους να συνεχίζουν να
ψηφίζουν τα ανδρείκελα των ολιγαρχών.
Το Μανιφέστο μας το 2016 έθεσε τα θεμέλια για διάφορες κρίσιμες καινοτομίες που
κατέστησαν το DiEM25 ένα πρωτόγνωρο κίνημα:

Διεθνικισμός-εν-δράσει
Κάθε πολιτική, ακόμη και αν αφορά συγκεκριμένα μια περιοχή ή μια χώρα, αποφασίζεται από
μια πανευρωπαϊκή ψηφοφορία όλων των μελών, καθιστώντας το DiEM25 ένα γνήσια ενιαίο,
διεθνικό κίνημα.

Εποικοδομητική ανυπακοή
Δεσμευόμαστε να μην υπακούμε καμία ηθικά ή πολιτικά απαράδεκτη οδηγία ή πολιτική
του κατεστημένου, π.χ. λιτότητα, εξόρυξη και καύση ορυκτών καυσίμων, αλλά επίσης
δεσμευόμαστε να καταθέτουμε εναλλακτικές οδηγίες, πολιτικές και προτάσεις που είναι
εποικοδομητικές (δηλ. ορθολογικές, μετριοπαθείς) και έχουν τη δυνατότητα, ακόμη και
μέσα στο σημερινό πλαίσιο, να βελτιώσουν ρεαλιστικά τη ζωή των πολλών. π.χ. η συνεκτική
Πράσινη Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη του DiEM25, η οποία εκπονήθηκε ως συλλογική
προσπάθεια με τη συνεισφορά αμέτρητων Ευρωπαίων από πολλές διαφορετικές χώρες.

Ορθολογική οργή
Περιμένουμε ότι η ευρω-ολιγαρχία θα υποστηρίξει τις εποικοδομητικές προτάσεις μας- π.χ. την
Πράσινη Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη του DiEM25; Ασφαλώς όχι! Άρα, γιατί τις προτείνουμε;
Διότι είναι σημαντικό να καταδείξουμε στους λαούς της Ευρώπης, ιδίως σε αυτούς που
υποφέρουν από το σημερινό καθεστώς, ότι υπάρχει μια ρεαλιστική εναλλακτική λύση στα
δεινά τους - μια εναλλακτική λύση μπροστά στην οποία οι κυβερνώντες και οι εκλεγμένοι ηγέτες
της ‘συνήθους πρακτικής’ κλείνουν τα μάτια. Μόνο όταν οπλιστούν με αυτή τη ρεαλιστική
εναλλακτική λύση θα γεμίσουν οι καρδιές και τα μυαλά των πολλών με την ορθολογική οργή
που είναι προαπαιτούμενο της πολιτικής επανάστασης που χρειάζεται η Ευρώπη.

Μετασχηματισμός, όχι μεταρρύθμιση
Ο ρεφορμισμός είναι μια άλλη λέξη για τη συγκατάθεση ή τη διακοσμητική αλλαγή, χωρίς
πραγματική αλλαγή. Η σημερινή Ευρώπη δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί, αλλά μπορεί να
μετασχηματιστεί μέσα από τη σύγκρουση με την ολιγαρχία της και την ανατροπή της - πριν
από την οικοδόμηση μιας αυθεντικής δημοκρατίας.

ΤΟ ΚΑΘΉΚΟΝ ΤΟΥ DIEM25
Πολλοί Ευρωπαίοι απορρίπτουν την ιδέα μιας ομοσπονδίας. Αντιστέκονται στη συγκέντρωση
της κυριαρχίας. Φοβούνται ότι περισσότερη ‘ολοκλήρωση’ δεν είναι προς το συμφέρον
τους. Όσο η εξουσία παραμένει στα χέρια μιας ολιγομελούς διεθνικής ολιγαρχίας, έχουν
δίκιο. Μέχρι σήμερα, όσοι ζητούσαν ‘περισσότερη Ευρώπη’ σχεδόν πάντα εννοούσαν
περισσότερη συγκεντρωτική εξουσία προς το συμφέρον της ευρω-ολιγαρχίας.
Καθήκον του DiEM25 είναι να τους πείσει ότι η λύση δεν είναι να σφραγίσουμε ερμητικά τα
εθνικά μας σύνορα - γιατί αυτό δεν αποτρέπει περαιτέρω απώλεια της όποιας δύναμης τους
απομένει.
Καθήκον του DiEM25 είναι να τους πείσει ότι η λύση είναι η ανατροπή της ευρω-ολιγαρχίας
που ροκανίζει την κυριαρχία, την αυτονομία και την ελευθερία τους να επιλέγουν οι ίδιοι τα
εγχειρήματά τους και τους εταίρους τους.
Η ευθύνη του DiEM25 είναι να σφυρηλατήσει εκείνη τη διεθνική συμμαχία σε όλη την Ευρώπη
και πέραν αυτής που μπορεί να ανατρέψει δημοκρατικά την ολιγαρχία και να οικοδομήσει
τους θεσμούς μιας αυθεντικής, αποκεντρωμένης, συμμετοχικής δημοκρατίας.

ΤΟ ΌΡΑΜΑ ΤΟΥ DIEM25
Τα παραδοσιακά πράσινα και αριστερά κόμματα περιορίζονται στο να προτείνουν
διορθωτικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις στο σημερινό σύστημα. Σήμερα πολλά
πρώην ριζοσπαστικά κόμματα αποφεύγουν όπως ο διάολος το λιβάνι τα μεγάλα οράματα.
Αντιθέτως, επικεντρώνονται στο να αναδειχθούν σε καλύτερους διαχειριστές του
υπάρχοντος συστήματος, καθησυχάζοντας παράλληλα τους ιδιοκτήτες του. Το DiEM25 δεν
το ενδιαφέρει αυτό.
Για να εκδημοκρατίσει την Ευρώπη, το DiEM25 στοχεύει στον μετασχηματισμό του
ολιγαρχικού καθεστώτος υπό το οποίο μοχθούν οι λαοί. Για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε
τέσσερα πράγματα: Μια κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του σημερινού συστήματος.
Ένα όραμα για ένα εναλλακτικό οικονομικό σύστημα με το οποίο θέλουμε να το
αντικαταστήσουμε. Ένα σχέδιο για δημοκρατική διακυβέρνηση. Και ένα σχέδιο για το πώς
θα επιβάλουμε σε μια ευρω-ολιγαρχία που αντιστέκεται τη μετάβαση στη μετακαπιταλιστική
κοινωνία που οραματιζόμαστε.

Το σημερινό σύστημα
Ζούμε σε μια εποχή μετάβασης από τον καπιταλισμό της προσόδου σε κάτι ακόμη
χειρότερο, σε μια μορφή τεχνολογικής φεουδαρχίας: την τεχνοφεουδαρχία.

Το οικονομικό μας όραμα
Οραματιζόμαστε ένα πλήρως αποκεντρωμένο οικονομικό σύστημα βασισμένο σε
συνεταιριστικές επιχειρήσεις με οριζόντια διοίκηση (με βάση την αρχή ένα-άτομο - μίαμετοχή - μία-ψήφος) που προωθεί:
(1) την αποανάπτυξη σε τομείς που βλάπτουν τον άνθρωπο, τα άλλα ζώα και το περιβάλλον
(π.χ. περιορισμός της ρύπανσης, της εργοστασιακής γεωργίας, της διαφημιστικής
βιομηχανίας, της παραγωγής τσιμέντου, του αριθμού των ιδιωτικών αυτοκινήτων, του
στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος).
(2) την ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας, της δημόσιας υγείας, της ψυχικής υγείας,
της κοινωνικής φροντίδας, της απεριόριστης εκπαίδευσης και του πολιτισμού.
(3) Ένα άνευ όρων βασικό εισόδημα και μια εγγύηση εργασίας που θα παρέχονται από
εκδημοκρατισμένες κεντρικές τράπεζες, σε έναν κόσμο όπου οι διεθνείς εμπορικές και
χρηματικές ροές διευθετούνται έτσι ώστε να εξομαλύνουν τις ανισορροπίες (π.χ. εμπορικά
ελλείμματα/πλεονάσματα) και, στην πορεία, χρηματοδοτούν πραγματικά πράσινες και
κοινωνικές δημόσιες επενδύσεις στα λιγότερο ανεπτυγμένα μέρη του πλανήτη.
Το πολιτικό μας όραμα
Αναγνωρίζουμε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν χάσει την ελπίδα τους για τους πολιτικούς τους
- και έχουν δίκιο! Για να ενδυναμώσουμε τους λαούς της Ευρώπης, οραματιζόμαστε
τη θέσπιση νέων επιπέδων διαβουλευτικής δημοκρατίας (π.χ. δημοκρατικά συμβούλια
διαβούλευσης αποτελούμενα από τυχαία επιλεγμένους κατοίκους) ανάμεσα στους
ψηφοφόρων και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους (π.χ. Κοινοβούλιο, τοπικές και
εθνικές κυβερνήσεις). Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το DiEM25 δεσμεύεται για την
πραγματοποίηση μιας σειράς συντακτικών λαϊκών συνελεύσεων - σύμφωνα με τις
ίδιες αρχές των δημοκρατικών συμβουλίων διαβούλευσης - που θα διαμορφώσουν το
δημοκρατικό σύνταγμα μιας Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας.
Το ψηφιακό μας όραμα
Οραματιζόμαστε ψηφιακά κοινά, στα οποία οι άνθρωποι θα κατέχουν πλήρως τα δεδομένα
τους, οι πλατφόρμες που σήμερα λειτουργούν ως ψηφιακά φέουδα θα κοινωνικοποιηθούν,
οι εμπορικές υπηρεσίες θα προσφέρονται έναντι προσιτού αντιτίμου (τερματίζοντας
τις ‘δωρεάν’ υπηρεσίες που σήμερα μας μετατρέπουν σε εμπορεύματα των Κολοσσών
της Τεχνολογίας) και μια Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
που θα απαγορεύει όλα τα αυτόνομα όπλα που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη,
προστατεύοντας παράλληλα την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου.

Το πολιτιστικό μας όραμα
Αναγνωρίζουμε ότι ο πολιτισμός, σε όλες τις μορφές έκφρασής του μέσω της τέχνης,
της μουσικής, της σκέψης και του αθλητισμού, μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό
εργαλείο αλλαγής. Βλέπουμε τον πολιτισμό ως ένα αναγκαστικά συμμετοχικό και
χωρίς αποκλεισμούς μέσο κοινωνικού μετασχηματισμού. Το mέta, το Κέντρο για τον
Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό, είναι η διεθνής πλατφόρμα τεχνών και πολιτισμού του
DiEM25, που συντονίζεται με το MέΡA25 και την Προοδευτική Διεθνή. Μέσα από την
τέχνη και την έρευνα, το επιχείρημα και την ποίηση, το mέta προσπαθεί να βοηθήσει
την κοινωνία να ξεφύγει από το ζοφερό παρόν και να φανταστεί τον κόσμο εκ νέου. Με
επίκεντρο τις ιδέες και την αποστολή του DiEM25, το mέta συμμετέχει στη διάγνωση
της σημερινής μας εποχής και διαμορφώνει ένα όραμα για ένα μετακαπιταλιστικό
μέλλον μέσω των τεχνών, αποτελώντας παράλληλα μια πλατφόρμα για παραστάσεις,
καμπάνιες, ομιλίες και συζητήσεις.

Το σχέδιό μας για την αλλαγή
Το DiEM25 δεσμεύεται να δημιουργήσει ευρείες συμμαχίες με κινήματα που
συμμερίζονται τη μέθοδό μας για Εποικοδομητική Ανυπακοή με σκοπό να βάλουμε τον
Δήμο στη Δημοκρατία παντού. Θα το κάνουμε αυτό σε κάθε γειτονιά, χώρο εργασίας,
πόλη και περιφέρεια. Όμως, για να αλλάξουμε την Ευρώπη πρέπει να αλλάξουμε και τις
κυβερνήσεις που υπηρετούν τα συμφέροντα της ολιγαρχίας. Όπου χρειάζεται, το DiEM25
θα ιδρύσει το δικό του πολιτικό κόμμα (MERA25) για να συμμετέχει σε σημαντικές
εκλογές. Σε άλλες χώρες, θα συμβάλουμε σε εκλογικές συμμαχίες που συμφωνούν
με το παρόν Μανιφέστο. Προγραμματικά, το DiEM25 θα βασιστεί στη μεσοπρόθεσμη
πολιτική μας ατζέντα (την Πράσινη Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη) καθώς και στο
μακροπρόθεσμο όραμά μας για ένα δημοκρατικό, οικολογικό, φεμινιστικό, ειρηνικό,
μη εκμεταλλευτικό σύστημα που θα είναι απαλλαγμένο από καπιταλιστικά αφεντικά,
εξουσιαστικούς κρατικούς γραφειοκράτες και κάθε τάση αποικιοκρατίας.

ΤΟ ΚΆΛΕΣΜΆ ΜΑΣ
Προσκαλούμε τους ανθρώπους στην Ευρώπη και πέραν αυτής να ενωθούν μαζί μας, ώστε
μαζί να αναχαιτίσουμε την επέλαση του αυταρχισμού, τόσο στη ‘φιλελεύθερη’ όσο και στη
λαϊκιστική εκδοχή του.
Καλούμε τους ανθρώπους με συνείδηση να αναγνωρίσουν ότι μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε
τον χάρτινο τίγρη που είναι η σημερινή, φαινομενικά ανίκητη, ευρω-ολιγαρχία.
Απευθύνουμε έκκληση στους ανθρώπους που μοιράζονται το όραμά μας να εργαστούν
ακούραστα μέχρις ότου μια Βαθιά Δημοκρατία εξαπλωθεί στο εταιρικό σύστημα, στο
χρηματικό και πιστωτικό μας σύστημα, στα τοπικά μας συμβούλια, στα Κοινοβούλιά μας, στις
κυβερνήσεις μας και σε όλους τους θεσμούς μας - και κορυφωθεί με μια μετασχηματισμένη
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προτρέπουμε το κοινό να δει ότι αυτό που ξεκινά ως απλή αντίθεση στον σοσιαλισμό-γιατους-τραπεζίτες και τη λιτότητα-για-τους-υπόλοιπους, θα δημιουργήσει έναν κόσμο όπου η
προηγμένη τεχνολογία θα μας βοηθά να ελέγχουμε τις ζωές μας, να διοικούμε τις εταιρείες
μας στη βάση του τρίπτυχου ένα μέλος-μία μετοχή-μία ψήφος, να ιδρύουμε Συμβούλια
Διαβουλευτικής Δημοκρατίας που θα συντάσσουν τους νόμους που θα εγκρίνουν τα
Κοινοβούλιά μας, αλλά και θα αξιολογούν την κοινωνική και οικολογική καταλληλότητα
εταιρειών και άλλων θεσμών.
Το κάλεσμά μας προς τις απαξιωμένες μάζες που υφίστανται την εκμετάλλευση με
αποτέλεσμα να σπρώχνονται μονίμως στο περιθώριο είναι το εξής: Ενωθείτε για να δράσετε!
Δεν έχουμε τίποτα σημαντικό να χάσουμε. Έχουμε, όμως, μια ήπειρο να κερδίσουμε!

Η ΔΈΣΜΕΥΣΉ ΜΑΣ
Εμπνεόμαστε από το όραμα μιας μη εκμεταλλευτικής Ευρώπης που θα καλλιεργεί τη
Λογική, την Ελευθερία, την Ανεκτικότητα και τη Φαντασία, μιας Ευρώπης που είναι
εφικτή μέσα από την πραγματική Αλληλεγγύη, τη συνολική Διαφάνεια και την αυθεντική
Δημοκρατία. Διεκδικούμε:
1. Μια Δημοκρατική Ευρώπη στην οποία όλη η πολιτική εξουσία πηγάζει από τους
κυρίαρχους λαούς της Ευρώπης
2. Μια Μετακαπιταλιστική Ευρώπη που εφαρμόζει τη δημοκρατία στους χώρους
εργασίας και σε όλες τις πτυχές της ζωής, όχι μόνο στις εθνικές και τοπικές εκλογές
3. Μια Κοινωνική Ευρώπη που ασπάζεται όχι μόνο την απουσία έξωθεν παρεμβάσεων
στην προσωπική ζωή, αλλά και το βασικό εισόδημα, καθώς και την παροχή φροντίδας
και αγαθών που απελευθερώνουν τους ανθρώπους από τα δεινά της ανάγκης και της
εκμετάλλευσης
4. Μια Βιώσιμη Ευρώπη που ζει μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του πλανήτη,
ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ζει αρμονικά με όλα τα έμβια όντα,
διατηρεί και αποκαθιστά τη βιοποικιλότητα, εξαλείφει τη ρύπανση και αφήνει όλα τα
ορυκτά καύσιμα βαθιά μέσα στη γη
5. Μια Οικολογική Ευρώπη που ηγείται μιας πράσινης και δίκαιης μετάβασης σε όλον τον
κόσμο
6. Μια Διεθνιστική Ευρώπη που αντιμετωπίζει τους μη Ευρωπαίους ως αυτο-σκοπούς και
συνεργάζεται ενεργά και αλληλέγγυα με τους λαούς που υφίστανται εκμετάλλευση σε
όλο τον κόσμο
7. Μια Ενωμένη Ευρώπη της οποίας οι λαοί δείχνουν την αλληλεγγύη τους τόσο μεταξύ
εθνών όσο και εντός τους
8. Μια Πλουραλιστική Ευρώπη περιφερειών, εθνοτήτων, εθνών, γλωσσών, φιλοσοφιών
και πολιτισμών, όπου μπορεί ο καθένας να είναι ταυτόχρονα Ευρωπαίος και πατριώτης
9. Μια Πολυσυλλεκτική Ευρώπη που εξυμνεί τη διαφορετικότητα και τερματίζει κάθε
διάκριση με βάση την κοινωνική τάξη, την εκπαίδευση, το φύλο, το χρώμα του
δέρματος, την ηλικία, την εθνική καταγωγή, τη φιλοσοφία, την πίστη, την αναπηρία ή
τον σεξουαλικό προσανατολισμό
10. Μια Αποκεντρωμένη Ευρώπη που χρησιμοποιεί την κεντρική εξουσία για να
μεγιστοποιήσει τη δημοκρατία στις κοινότητες, τις πόλεις, τις περιφέρειες και τα κράτη
11. Μια Διεθνική Ευρώπη στην οποία η πολιτική εκπροσώπηση ξεπερνά τα εθνικά σύνορα
12. Μια Διαφανή Ευρώπη όπου η λήψη κάθε απόφασης ελέγχεται από τους πολίτες
13. Μια Κυρίαρχη Ευρώπη που θέτει τις τεχνολογίες που αναπτύσσει η ίδια στην υπηρεσία
της αλληλεγγύης

14. Μια Έντιμη Ευρώπη που αναζητά ένα λαμπρό μέλλον χωρίς να κρύβεται από το
ιμπεριαλιστικό της παρελθόν
15. Μια Πολιτισμένη Ευρώπη που αξιοποιεί το πλούσιο πολιτιστικό μωσαϊκό των λαών της
και προωθεί όχι μόνο την ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά της, αλλά και το έργο
των αντιφρονούντων Ευρωπαίων καλλιτεχνών, μουσικών, συγγραφέων και ποιητών
που συμβάλλουν σε μια προοδευτική δημοκρατία
16. Μια Δημιουργική και Τεχνολογικά Κυρίαρχη Ευρώπη που αποδεσμεύει αλλά και
προστατεύει τις καινοτόμες δυνάμεις της φαντασίας των πολιτών της
17. Μια Ειρηνική Ευρώπη που αποκλιμακώνει τις εντάσεις στις ανατολικές περιοχές της
και στις περιοχές της που βρέχονται από τη Μεσόγειο και το Αιγαίο, βάζει τέλος στα
αποικιοκρατικά της σχέδια στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και αλλού και ενεργεί ως
ανάχωμα στις απανταχού σειρήνες του μιλιταρισμού και του επεκτατισμού
18. Μια Ανοιχτή Ευρώπη που είναι ανοιχτή και ελκυστική σε ιδέες, ανθρώπους και
εμπνεύσεις από όλο τον κόσμο, που θεωρεί τους φράχτες και τα σύνορα ενδείξεις
αδυναμίας που διαδίδουν την ανασφάλεια στο όνομα της ασφάλειας
19. Μια Φιλόξενη Ευρώπη που αναγνωρίζει ότι, αφού οι Ευρωπαίοι αποίκισαν τον
υπόλοιπο κόσμο ή κυριάρχησαν στην πολιτική του για αιώνες, είναι πλέον απαραίτητο
να καλωσορίσουμε μετανάστες και πρόσφυγες
20. Μια Απελευθερωμένη Ευρώπη όπου τα προνόμια, οι προκαταλήψεις, οι στερήσεις και
η απειλή της βίας εκλείπουν, επιτρέποντας στους ανθρώπους στην Ευρώπη και πέρα
από αυτήν να μην εγκλωβίζονται σε στερεοτυπικούς ρόλους από τη γέννησή τους, να
απολαμβάνουν περισσότερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και
να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία να επιλέγουν οι ίδιοι τους εταίρους τους σε όλες τις
πτυχές της ζωής, της εργασίας και της κοινωνίας
Carpe DiEM!

www.diem25.org

