
EEN MANIFEST OM EUROPA TE 
DEMOCRATISEREN
Europa zal gedemocratiseerd worden, als haar oligarchie omvergeworpen is!

Ondanks al hun zorgen over inflatie, migratie, populisme, klimaatverandering, pandemieën, 
veiligheid en terrorisme, is er maar één vooruitzicht dat de Europese machthebbers echt 
angst aanjaagt: Democratie! Zij spreken in naam van de democratie, maar ontkennen, 
bezweren en onderdrukken haar echter in de praktijk. Zij trachten de democratie te 
coöpteren, te omzeilen, te corrumperen, te mystificeren, te usurperen en te manipuleren, 
teneinde haar energie te breken en haar mogelijkheden te beknotten.

Want heerschappij door de volkeren van Europa, regering door de demos, is de gedeelde 
nachtmerrie van:

Big Tech, Big Pharma, permanent geredde bankiers, fondsbeheerders, verzekeraars, 
het veiligheids-militair-industrieel complex - kortom, het herlevende tapijt van 
kartels die voortdurend minachting hebben voor de velen en hun georganiseerde 
expressie.

Hun leger van ongekozen bureaucraten, "technocraten" en lobbyisten die aan de 
touwtjes trekken van regeringen in het algemeen en van EU-instellingen in het 
bijzonder

Politieke partijen die zich beroepen op liberalisme, democratie, vrijheid, 
milieubehoud, sociale rechtvaardigheid enz. om, wanneer ze aan de macht komen, 
hun meest fundamentele beginselen te verraden

Regeringen die met hun beleid van socialisme-voor-de-financiers en harde 
bezuinigingen-voor-iedereen het autochtone populisme aanwakkeren, waar 
diezelfde regeringen zo tegen beweren te zijn



Aan de basis van de heroplevende autoritaire regimes, zowel "liberaal" als "populistisch", ligt 
een schuldig bedrog: een uiterst politiek, top-down, ondoorzichtig besluitvormingsproces 
wordt voorgesteld als "apolitiek", "technisch", "procedureel", "neutraal" en, jawel, 
"democratisch". Het eigenlijke doel ervan is te verhinderen dat de inwoners van Europa 
democratische controle kunnen uitoefenen over hun gemeenschappen, hun werkplekken, 
hun milieu, hun geld, hun technologieën en hun invloed op de rest van de wereld. Rauwe 
uitbuiting van mensen, dieren en onze planeet wordt het verborgen doel, de enige drijfveer, 
het enige kompas.

De prijs van dit bedrog is niet alleen het einde van de democratie, maar ook de permanente 
economische neergang, maatschappelijke stagnatie, technologische achterstand, 
xenofobie en klimaatvernietiging - een angstaanjagende, grootschalige nederlaag van 
de Europese beschaving.  

Er moet een andere weg zijn. En die is er ook! Het is de weg waartegen het "officiële Europa" 
zich met alle kracht van zijn autoritaire geest verzet: Een democratische revolutie!

Onze beweging, DiEM25, werd op 9 februari 2016 in Berlijn opgericht om precies zo'n revolutie 
op te roepen. We kwamen uit alle delen van Europa, en daarbuiten. We zijn verenigd 
door verschillende culturen, talen, accenten, politieke partijen, ideologieën, huidskleuren, 
gender-identiteiten, geloofsovertuigingen, vaardigheden en opvattingen over de goede 
samenleving. Het ene eenvoudige, radicale idee dat ons had samengebracht werd de 
basis van DiEM25: Europa zal ofwel worden gedemocratiseerd of het zal uiteenvallen!

Sindsdien heeft het succes van onze heersende klassen om de democratisering van 
Europa tegen te houden, onze voorspelling bevestigd: Brexit, de nieuwe Oost-West kloof 
die ontstond terwijl de Noord-Zuid kloof zich verdiepte, de onmenselijke behandeling 
van vluchtelingen, het in de steek laten van jong en oud, de onderdrukking door het 
patriarchaat van het recht op zelfbeschikking en vrijheid van vrouwen en LGBTQIA+, de 
greenwashing van de praktijken van de fossiele brandstofindustrie - dat is de erfenis van 
de pan-Europese nederlaag van de democratie.

Democratie betekent 'heerschappij door de velen', die per definitie de armsten zijn. Het 
tegenovergestelde is oligarchie, wat betekent 'heerschappij door enkelen', per definitie 
de rijkeren. De Europeanen wordt verteld dat wij in democratieën leven, in tegenstelling 
tot onze oosterburen, die onder de duimen van de slavische oligarchen zitten. Dit is een 
leugen. De rechtsstaat is, gelukkig, beter gevestigd in Europa, maar in werkelijkheid leven 
de Europeanen in harde oligarchieën met incidentele verkiezingen waarvan de resultaten 
worden genegeerd als zij botsen met de belangen van Europa's oligarchen.

In de schaduw van deze betreurenswaardige erfenis werkt DiEM25 nu aan de actualisering 
van ons eenvoudige radicale idee: Om Europa te democratiseren, moet het volk zijn 
verenigde oligarchie omverwerpen!

Bedrijven die termen als "duurzaamheid" en "net-zero" gebruiken om door te gaan 
met business-as-usual en hun vandalisme op planetaire schaal groenwassen

Mediamagnaten die desinformatie hebben genormaliseerd en angstzaaierij als 
wapen hebben ingezet



HOE EUROPA EEN
DEMOCRATIE-VRIJE ZONE WERD
Onder leiding van de Amerikaanse hegemonie en gesteund door autochtone oligarchieën 
gaf het naoorlogse West-Europa zich over aan een kartel van financiële instellingen en 
zware industrie (later coöptatie van landeigenaren), dat aanvankelijk tot doel had de 
prijzen vast te stellen en de oligopolie-winsten te herverdelen via een in Brussel gevestigde 
bureaucratie. Het opkomende kartel, en zijn EU-bestuurders, vreesden de demos en 
verachtten het idee van regering door het volk.

Geduldig en methodisch werd een proces van de-politisering van de besluitvorming in gang 
gezet. Het resultaat? Belangrijke beslissingen werden uit onze parlementen overgeheveld 
naar een democratie-vrije EU-zone waar beslissingen gehuld zijn in een alomtegenwoordig 
pseudo-technocratisch fatalisme. Nationale politici werden rijkelijk beloond voor hun 
berusting. Iedereen die zich verzet tegen dit depolitiseringsproces wordt bestempeld als 
"on-Europees" en behandeld als een bedreiging voor de Europese eenheid!

De totstandkoming van de euro bleek een historisch moment: nooit eerder, sinds het 
kapitalisme de overhand heeft, was een oligarchie er zo resoluut in geslaagd regeringen 
instrumenten te ontnemen waarmee zij inkomen en rijkdom substantieel konden 
herverdelen. Een monetaire unie dóór de oligarchen vóór de oligarchen, waar geen enkele 
staat aan hun accumulerende rijkdom kan komen, is een oligarchische droom die uitkomt. 
De vrees van Margaret Thatcher dat de euro een "federatie via de achterdeur" was, was 
volstrekt misplaatst. Waarom hun immuniteit voor democratie in gevaar brengen door een 
democratisch gekozen federale regering mogelijk te maken?

De crash van 2008 veroorzaakte een vrije val van de banken waarvoor de oligarchische 
euro niet was ontworpen. Terwijl de bankiers van de wereld zich verenigden om regeringen 
te dwingen hen te redden, kregen de continentale Europese regeringen de opdracht de 
verliezen van de bankiers af te wentelen op de schouders van de zwakste Europeanen: 
socialisme voor de bankiers, wrede bezuinigingen voor de massa's. Het resultaat? Een 
massale opflakkering van reeds bestaande kloven tussen Noord- en Zuid-Europa, tussen 
het Oosten en het Westen van Europa, tussen Brussel en Londen, - en, natuurlijk, tussen de 
‘haves’ en de ‘have-nots’ in elk land.

Zodra de crisis in Europa uitbrak, stuurden het kartel van Brussel, de ECB, alle Europese 
mogendheden, samen met het IMF, legers bureaucraten eropuit om beslag te leggen op 
het bezit, de pensioenen en alle resterende gemeenschappelijke middelen van zwakkere 
mensen. Zij vermomden de massale reddingsoperaties van de banken als solidariteit met 
de Grieken, de Ieren, de Portugezen, enz., terwijl het in werkelijkheid solidariteit was met 
de banksters - de meest failliete en corrupte van de bankensector.

Toen de Grieken hun Griekse Lente ensceneerden en "Nee" stemden tegen de transnationale 
oligarchie, werd hun democratie de nek omgedraaid. Sinds dat moment in 2015 staat het 
geschreven op de muur: Democratie mag niets veranderen aan wat de oligarchie in stand 
wil houden!



Waarom DiEM25?
DiEM25 ontstond toen Europa’s crisis en teloorgang onmogelijk te ontkennen was: Bankiers 
werkten samen over de grenzen om zich van meer bankenredding te verzekeren. Europa’s 
politieke leiders spanden samen om voor deze bankenreddingen te betalen door universele 
pan-Europese bezuinigingen op te leggen. Racisten en zelfs uitgesproken Fascisten staken 
hun lelijke kop op. Om hen tegen te houden en te voorkomen dat de Machtigen van 
Europa onomkeerbare verdeeldheid en overheersing zouden veroorzaken voor de burgers 
van Europa, vormden we op 9 februari 2016 DiEM25, de eerste transnationale beweging 
in de geschiedenis van Europa. Ons idee lag voor de hand:Financiers, bureaucraten en 
onverdraagzamen slaan de handen ineen over grenzen heen. De tijd is gekomen voor 
progressieven om hetzelfde te doen.

Ons  Manifest uit 2016 betekende een radicaal afscheid van het gemakzuchtige en diep 
beledigende verhaal over een botsing tussen de Duitslanden en de Griekenlanden van 
Europa, tussen de "mieren" van het Noorden en de "sprinkhanen" van het Zuiden. In 
plaats daarvan werd uitgelegd dat Europa aan het uiteenvalen was (een voorspelling 
die maanden later door Brexit werd bevestigd) omdat een almachtige alliantie van 
oligarchische sprinkhanen (uit het Noorden en het Zuiden) hun gokverliezen afwentelden 
op de verzwakte schouders van de hardwerkende mieren (uit het Noorden en het Zuiden).

Daartoe hebben onze oligarchieën-zonder-grenzen harmonieus samengewerkt om trotse 
vreedzame volkeren tegen elkaar op te zetten: Noord-Europeanen tegen Zuid-Europeanen, 
Oost-Europeanen tegen West-Europeanen, iedereen tegen de vreemde 'anderen'. Zelfs 
binnen 'links' ontstond een grove verdeeldheid tussen degenen die de euro of de EU wilden 
opheffen en degenen die dat niet wilden. De bekende verdeel-en-heers-strategie had de 
euro-oligarchie, die de crisis had veroorzaakt, de kans gegeven zich op te werpen als de 
enige redder en remedie.

De oligarchische macht vergroot zich verder met de inzet van cloud-gebaseerde, 
kunstmatige intelligentie-technologieën om de gezondheidszorg, het onderwijs en alle 
overige commons te privatiseren, in plaats van technologie in dienst van de samenleving 
te stellen. Onze euro-oligarchie, die geen kans voorbij laat gaan om een crisis uit te buiten 
(b.v. een pandemie, een oorlog in de periferie van Europa), vindt manieren om de uitgaven 
aan haar favoriete misantropische technologieën (van bewaking tot bewapening) massaal 
op te voeren, terwijl ze tegelijkertijd de meerderheid van de Europeanen en ons milieu 
harde bezuinigingen oplegt.

Jaar in, jaar uit, bewijst de triomferende oligarchie bereid te zijn alles te veranderen als dat 
nodig is om ervoor te zorgen dat alles...hetzelfde blijft!



Ons Manifest uit 2016 verduidelijkte dat xenofobie het spiegelbeeld was van de 
klassenoorlog die de transnationale oligarchie van Europa ontketende tegen de 
kansarme inwoners van elk Europees land. Het beschreef hoe de ultra-rechtsen en 
de stromannen van de oligarchie de tegenpolen waren van dezelfde medaille. Het 
onthulde dat ze elkaar nodig hadden, waarbij de handlangers van de oligarchen de 
bezuinigingen oplegden die de ontevredenheid opleverde die ultra-rechts voedde, 
terwijl het vooruitzicht dat de ultra-rechtsen de regering zouden winnen, ervoor zorgde 
dat de kiezers bleven stemmen op de handlangers van de oligarchen.

Ons Manifest uit 2016 vormde de basis voor een aantal belangrijke vernieuwingen die 
DiEM25 tot een bijzondere beweging maakten:

Transnationalisme-in-actie
Elk beleid, zelfs als het specifiek is voor één regio of land, wordt beslist door een pan-
Europese stemming van alle leden, waardoor DiEM25 een echte unitaire, transnationale 
beweging wordt.
 

Constructieve ongehoorzaamheid 
We verplichten ons tot ongehoorzaamheid aan elke ethisch of politiek onaanvaardbare 
richtlijn of beleid van de status quo; b.v. bezuinigingen, winning en verbranding van fossiele 
brandstoffen, maar we verplichten ons ook tot het indienen van alternatieve richtlijnen, beleid 
en voorstellen die constructief zijn (d.w.z, rationeel, gematigd) en het vermogen hebben om, 
zelfs binnen het huidige kader, de levens van velen realistisch te verbeteren. b.v. DiEM25's 
veelomvattende Green New Deal voor Europa, die is ontwikkeld als een gezamenlijke 
inspanning van talloze Europeanen met bijdragen uit vele verschillende landen.

Rationele woede 
Verwachten we dat de euro-oligarchie onze constructieve voorstellen, zoals DiEM25's Green 
New Deal voor Europa zal onderschrijven? Zeker niet! Waarom stellen we ze dan voor? Omdat 
het belangrijk is om de mensen van Europa, vooral diegenen die lijden onder het huidige 
regime, te laten zien dat er een realistisch alternatief is voor hun lijden - een alternatief waar 
hun heersers en 'business as usual' verkozen leiders de ogen voor sluiten. Alleen gewapend met 
dit realistische alternatief zullen de harten en geesten van de velen zich vullen met de rationele 
woede die de eerste voorwaarde is voor de politieke revolutie die Europa nodig heeft.

Transformeren, niet hervormen 
Hervormingsgezindheid is een ander woord voor berusting of cosmetische verandering 
zonder echte verandering. Het Europa van vandaag kan niet worden hervormd, maar het 
kan wel worden omgevormd door de oligarchie te bestrijden en omver te werpen - alvorens 
een authentieke democratie op te bouwen.



DiEM25’s taak
Veel Europeanen verwerpen het idee van een federatie. Zij verzetten zich tegen de 
bundeling van soevereiniteit. Zij vrezen dat het niet in hun belang is om meer "integratie" 
toe te staan. Zolang de macht in handen blijft van een kleine transnationale oligarchie, 
hebben zij gelijk. Tot op de dag van vandaag hebben degenen die oproepen tot "meer 
Europa" bijna altijd meer gecentraliseerde macht in het belang van de euro-oligarchie 
bedoeld.

Het is de taak van DiEM25 om hen ervan te overtuigen dat de oplossing niet ligt in het 
hermetisch afsluiten van onze nationale grenzen - omdat dit het verlies van hun resterende 
macht niet zal voorkomen.

Het is de taak van DiEM25 om hen ervan te overtuigen dat de oplossing moet liggen in het 
omverwerpen van de euro-oligarchie die hun soevereiniteit, autonomie en vrijheid om hun 
projecten en partners te kiezen, aantast.

Het is de verantwoordelijkheid van DiEM25 om in heel Europa, en daarbuiten, de 
transnationale alliantie te smeden die de oligarchie op democratische wijze omver 
kan werpen en de instituties van een authentieke, gedecentraliseerde, participatieve 
democratie kan opbouwen.

Ons huidige systeem 
Wij leven in een tijd van overgang van renteniers-kapitalisme naar iets wat nog erger 
is, naar een vorm van technologisch feodalisme: techno-feodalisme.

DIEM25’S VISIE
Traditionele groene en linkse partijen beperken zich tot het manipuleren en aanpassen van 
het huidige systeem. Veel voormalige radicale partijen maken er tegenwoordig een erezaak 
van grootse visies te vermijden en concentreren zich in plaats daarvan op het bewijzen dat 
ze betere beheerders zijn van het bestaande systeem waarvan ze de eigenaars proberen 
gerust te stellen. DiEM25 heeft hier geen boodschap aan.

Om Europa te democratiseren is DiEM25 erop gericht het oligarchische regime waaronder 
de mensen werken, te transformeren. Om dit te veranderen hebben we vier dingen nodig: 
Een begrip van hoe het huidige systeem werkt. Een visie op een alternatief economisch 
systeem waar we het door willen vervangen. Een blauwdruk voor democratisch bestuur. 
En een plan om onze beoogde overgang naar een post-kapitalistische samenleving op te 
dringen aan een zich verzettende euro-oligarchie.



Onze economische visie
Wij stellen ons een volledig gedecentraliseerd economisch systeem voor, gebaseerd 
op coöperatieve ondernemingen met plat beheer (gebaseerd op het principe van 
één-persoon-één-aandeel-één-stem) die: 

(1) Ontgroei (degrowth) in sectoren die schadelijk zijn voor mens, dier en milieu (b.v. 
beperking van vervuiling, fabriekslandbouw, de reclame-industrie, de productie van 
cement, het aantal personenauto's, het industriële militaire complex). 

(2) De groei van hernieuwbare energie, volksgezondheid, geestelijke gezondheid, 
sociale zorg, onbeperkt onderwijs en cultuur. 

3) Een onvoorwaardelijk basisinkomen en een baangarantie, verstrekt door 
gedemocratiseerde centrale banken, in een wereld waar de internationale handel 
en geldstromen zodanig worden beheerd dat onevenwichtigheden worden 
gladgestreken (bijv. handelstekorten/overschotten) en, in het proces, echte groene 
en sociale overheidsinvesteringen in de minder ontwikkelde delen van de planeet 
worden gefinancierd.

Onze politieke visie 
Wij erkennen dat de Europeanen hun politici hebben opgegeven - en zij hebben 
gelijk! Om de mensen in Europa mondiger te maken, denken wij aan nieuwe lagen 
van deliberatieve democratie (bv. democratische overlegraden bestaande uit 
willekeurig gekozen inwoners) tussen de kiezers en gekozen vertegenwoordigers (bv. 
het Parlement, lokale en nationale regeringen). Op pan-Europees niveau zet DiEM25 
zich in voor een reeks grondwettelijke volksvergaderingen - volgens hetzelfde principe 
van democratische overlegraden - die een democratische grondwet van een Europese 
Republiek zullen uitwerken.

Onze digitale visie 
Wij stellen ons een digitale commons voor waarin mensen volledig eigenaar zijn van 
hun gegevens, platformen die momenteel als digitale fiefdommen opereren worden 
gesocialiseerd, commerciële diensten worden gekocht voor bescheiden bedragen 
(waarmee een einde komt aan de 'gratis' diensten die ons momenteel tot handelswaar 
van Big Tech maken) en een Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die alle 
autonome, op AI gebaseerde wapens verbiedt en tegelijkertijd de waardigheid en het 
recht van ieder mens beschermt.

Onze culturele visie
Wij erkennen dat cultuur, in al haar uitingsvormen via kunst, muziek, denken en 
sport, een krachtig instrument kan zijn voor verandering. Wij zien cultuur als een 
noodzakelijkerwijs participatief en inclusief middel voor sociale transformatie. 
meta: het Centrum voor Post-kapitalistische Beschaving is het internationale kunst- 
en cultuurplatform voor DiEM25, dat coördineert met MeRA25 en de Progressieve 
Internationale. Door middel van kunst en onderzoek, argumentatie en poëzie streeft 
meta ernaar de samenleving te helpen met een somber heden te breken en zich een 
nieuwe wereld voor te stellen. Met de ideeën en missie van DiEM25 op de voorgrond, 
houdt meta zich bezig met de diagnose van ons huidige tijdperk en formuleert het 
een visie voor een post-kapitalistische toekomst via het medium kunst, en door een 
platform te worden voor performances, campagnes, conferenties en conversaties.



Ons plan voor verandering
DiEM25 verplicht zich tot het smeden van brede allianties met bewegingen die onze 
methode van constructieve ongehoorzaamheid delen met als doel overal de Demos 
in Democratie te stoppen.  We zullen dit doen in elke buurt, op elke werkplek, in 
elke stad en regio. Maar om Europa te veranderen moeten we ook de regeringen 
veranderen die de belangen van de oligarchie dienen. Waar dat nodig is, zal DiEM25 
een eigen politieke partij (MERA25) oprichten om mee te doen aan belangrijke 
verkiezingen. In andere landen zullen we bijdragen aan electorale allianties die in 
overeenstemming zijn met dit Manifest. Wat het programma betreft zal DiEM25 zich 
baseren op onze beleidsagenda voor de middellange termijn (de Green New Deal voor 
Europa) en op onze visie voor de langere termijn van een democratisch, ecologisch, 
feministisch, vreedzaam, niet-uitbuitend systeem dat vrij is van kapitalistische bazen, 
overheersende staatsbureaucraten en elke neiging tot kolonisatie.

ONZE OPROEP 
Wij roepen mensen in Europa en daarbuiten op om zich bij ons aan te sluiten, zodat we 
samen de aanval van autoritarisme, zowel de 'liberale' als de populistische varianten 
ervan, stoppen.

Wij nodigen gewetensvolle mensen uit om te erkennen dat we samen de papieren tijger 
kunnen verscheuren die de huidige, schijnbaar onoverwinnelijke euro-oligarchie is.

Wij roepen mensen die onze visie delen op, om onvermoeibaar door te werken totdat een 
Diepe Democratie zich verspreidt in het bedrijfssysteem, ons geld- en kredietsysteem, onze 
gemeenteraden, onze parlementen, onze regeringen en al onze instellingen - en culmineert 
in een getransformeerde Europese Unie.

Wij dringen er bij het publiek op aan om te zien dat, wat begint als louter verzet tegen 
socialisme-voor-bankiers en bezuinigingen-voor-de-rest, een wereld zal voortbrengen 
waarin onze geavanceerde technologie ons zal helpen ons leven in eigen hand te nemen, 
onze bedrijven te besturen op basis van één-lid-één-aandeel-één-stem, Deliberatieve 
Democratie-raden op te richten die wetgeving opstellen die onze parlementen moeten 
goedkeuren; en zelfs de sociale en ecologische waarde van bedrijven en andere instellingen 
te evalueren.

Onze oproep aan de machteloze en uitgebuite massa's die permanent worden 
achtergehouden is deze: Verenig je om te handelen! We hebben niets belangrijks te 
verliezen. Maar we hebben een continent te winnen!



ONZE BELOFTE
Wij zijn geïnspireerd door de visie van een niet-uitbuitend Europa dat Rede, Vrijheid, Verdraagzaamheid en Verbeelding 

koestert , mogelijk gemaakt door echte Solidariteit, alomvattende Transparantie en authentieke Democratie. Wij streven 

naar:

1. Een Democratisch Europa waarin alle politieke autoriteit voortkomt uit de soevereine 
volkeren van Europa 

2. Een Post-kapitalistisch Europa dat democratie toepast op de werkplek en in alle 
aspecten van het leven, niet alleen in de electorale politiek 

3. Een Sociaal Europa dat niet alleen vrijheid van inmenging koestert, maar ook het 
basisinkomen, de zorg en de goederen die iemand vrij maken van nood en uitbuiting 

4. Een Duurzaam Europa dat leeft binnen de middelen van de planeet en zijn milieu-
impact minimaliseert door harmonieus te leven met alle levende wezens, de 
biodiversiteit te behouden en te herstellen, vervuiling uit te bannen en alle fossiele 
brandstoffen diep in de aarde achter te laten 

5. Een Ecologisch Europa dat wereldwijd het voortouw neemt in een groene en 
rechtvaardige transitie 

6. Een Internationalistisch Europa dat niet-Europeanen als zelfstandige entiteit 
behandelt en actief solidair is met uitgebuite volkeren overal ter wereld 

7. Een Verenigd Europa waarvan de volkeren even solidair zijn tussen als binnen de 
naties 

8. Een Pluralistisch Europa van regio's, etniciteiten, naties, talen, filosofieën en culturen, 
waar men tegelijkertijd Europeaan en patriottisch kan zijn 

9. Een Divers Europa dat verschillen viert en een eind maakt aan elke vorm van 
discriminatie op grond van sociale klasse, opleiding, geslacht, huidskleur, leeftijd, 
nationale afkomst, levensbeschouwing, geloof, handicap of seksuele geaardheid 

10. Een Gedecentraliseerd Europa dat de centrale macht gebruikt om de democratie in 
steden, regio's en staten te maximaliseren 

11. Een Transnationaal Europa waarin politieke vertegenwoordiging de nationale 
grenzen overstijgt    

12. Een Transparant Europa waar alle besluitvorming plaatsvindt onder het toezicht van 
de burgers 

13. Een Soeverein Europa dat zijn eigen technologie in dienst stelt van solidariteit 

14. Een Eerlijk Europa dat een mooie toekomst nastreeft zonder zich te verbergen voor zijn 
imperialistische verleden
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15. Een Cultureel Europa dat het rijke culturele mozaïek van zijn bevolking benut en 
niet alleen zijn onschatbare culturele erfgoed promoot, maar ook het werk van 
Europa's dissidente kunstenaars, musici, schrijvers en dichters die bijdragen aan een 
vooruitstrevende democratie 

16. Een Creatief & Technologisch Soeverein Europa dat de innovatieve kracht van de 
verbeelding van zijn burgers vrijmaakt en beschermt 

17. Een Vreedzaam Europa dat de spanningen in zijn Oostelijke, Mediterrane en Egeïsche 
regio's de-escaleert, zijn koloniale projecten in het Midden-Oosten, Afrika en 
elders beëindigt en overal optreedt als bolwerk tegen de sirenes van militarisme en 
expansionisme 

18. Een Open Europa dat leeft en aantrekkelijk is voor ideeën, mensen en inspiratie uit de 
hele wereld, en dat hekken en grenzen erkent als tekenen van zwakte, waardoor in 
naam van de veiligheid onveiligheid wordt verspreid 

19. Een Gastvrij Europa dat erkent dat, na een millennium waarin de Europeanen de 
politiek van de rest van de wereld hebben gekoloniseerd of gedomineerd, het nu 
noodzakelijk is migranten en vluchtelingen te verwelkomen 

20. Een Bevrijd Europa waar privileges, vooroordelen, ontberingen en de dreiging van 
geweld verdorren, zodat mensen in Europa en daarbuiten in minder stereotiepe 
rollen geboren worden, nog meer kansen krijgen om hun potentieel te ontwikkelen en 
vrij zijn om meer van hun partners te kiezen in alle aspecten van het leven, werk en 
samenleving 

Carpe DiEM!


