ΕΝΑ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η Ευρώπη θα εκδημοκρατιστεί, μόλις ανατραπεί η ολιγαρχία!
Παρά την ανησυχία τους για τον πληθωρισμό, τη μετανάστευση, τον λαϊκισμό, την κλιματική
αλλαγή, τις πανδημίες, την ασφάλεια και την τρομοκρατία, μόνο ένα πράγμα τρομάζει
πραγματικά τους ισχυρούς της Ευρώπης: η Δημοκρατία!
Μιλούν στο όνομα της δημοκρατίας, αλλά στην πράξη την αρνούνται. Προσπαθούν να την
οικειοποιηθούν, να τη διαβρώσουν και να τη χειραγωγήσουν προς όφελός τους.
Η λεγόμενη διαμάχη ανάμεσα σε ‘φιλελεύθερους’ και ‘δεξιούς λαϊκιστές’ είναι μια πλάνη:
όποιος και να ‘κερδίσει’, θα διατηρηθεί ένα αντιδημοκρατικό και αδιαφανές σύστημα λήψης
αποφάσεων, σχεδιασμένο να αποτρέπει τους κοινούς ανθρώπους να ασκούν οποιοδήποτε
έλεγχο.
Το τίμημα αυτής της πλάνης δεν είναι απλώς το τέλος της δημοκρατίας, αλλά και η μόνιμη
οικονομική παρακμή, η κοινωνική στασιμότητα, η τεχνολογική οπισθοδρόμηση και η κλιματική
καταστροφή - μια ολοκληρωτική ήττα του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος που μας υποσχέθηκαν.
Ευτυχώς, υπάρχει εναλλακτική. Στην οποία η ‘επίσημη Ευρώπη’ αντιστέκεται με κάθε ικμάδα
της αυταρχικής της νοοτροπίας: μια δημοκρατική επανάσταση!
Για αυτό δημιουργήθηκε το DiEM25, με την τολμηρή φιλοδοξία να υπερασπιστεί τις ανάγκες
των απλών ανθρώπων ενάντια στους λίγους και ισχυρούς. Συγκροτηθήκαμε το 2016,
προερχόμενοι από κάθε μέρος της Ευρώπης και όχι μόνο. Μας ενώνουν διαφορετικές
κουλτούρες, γλώσσες, προφορές, κομματικές τοποθετήσεις, ιδεολογίες, χρώματα δέρματος,
ταυτότητες φύλου, θρησκείες και ικανότητες. Μια απλή, ριζοσπαστική ιδέα μάς έφερε κοντά
και έγινε το θεμέλιο του DiEM25: Η Ευρώπη είτε θα εκδημοκρατιστεί, είτε θα διαλυθεί.

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 πιο
πλούσιων. Μας λένε ότι ζούμε σε δημοκρατίες διαφορετικές από αυτές στα ανατολικά μας,
που κυβερνώνται από Σλάβους ολιγάρχες. Αυτό είναι ψέμα.
Το κράτος δικαίου έχει, ευτυχώς, εδραιωθεί καλύτερα στην Ευρώπη, αλλά στην πραγματικότητα
οι Ευρωπαίοι ζουν σε ολιγαρχίες με περιστασιακές εκλογές, των οποίων τα αποτελέσματα
αγνοούνται αν συγκρούονται με τα συμφέροντα των ολιγαρχών της Ευρώπης.
Στη σκιά αυτής της ζοφερής πραγματικότητας, επικαιροποιούμε την απλή ριζοσπαστική μας
ιδέα: για να εκδημοκρατίσουμε την Ευρώπη, πρέπει να ανατρέψουμε την ολιγαρχία.
Μας εμπνέει το όραμα μιας Ευρώπης που πρεσβεύει τη λογική, την ελευθερία, την ανεκτικότητα
και τη φαντασία. Αυτή η Ευρώπη καθίσταται δυνατή χάρη στην πραγματική αλληλεγγύη, τη
διαφάνεια και την αυθεντική δημοκρατία.
Καλούμε τους ανθρώπους στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν να ενωθούν μαζί μας ώστε μαζί να
σταματήσουμε την άνοδο του αυταρχισμού, είτε αυτός είναι "φιλελεύθερος" είτε λαϊκιστικός.
Σας προτρέπουμε να δείτε ότι αυτό που ξεκινά ως απλή αντίθεση στο σημερινό τρομερό μας
σύστημα θα δημιουργήσει έναν κόσμο όπου ένα νέο σύστημα θα αρχίσει να υπηρετεί τους
ανθρώπους ώς όφειλε.
Αν είστε έτοιμοι και πρόθυμοι να μας βοηθήσετε να ηγηθούμε αυτής της αλλαγής, προσχωρήστε
σε αυτό το νέο όραμα του DiEM25 - ενός κινήματος πιο ριζοσπαστικού, πιο συγκρουσιακού
και προετοιμασμένου για τον κόσμο του 2022 αλλά και για αυτόν που έπεται.
Carpe DiEM!

