
UM MANIFESTO PARA 
DEMOCRATIZAR A EUROPA
A Europa será democratizada, assim que oligarquia for derrubada!

Apesar de todas as preocupações com inflação, migração, populismo, mudança climática, 
pandemias, segurança e terrorismo, apenas uma perspectiva realmente aterroriza as 
potências da Europa: a democracia!

Eles falam em nome da democracia, mas apenas para negá-la, exorcizá-la e suprimi-
la na prática. Eles procuram cooptar, fugir, corromper, mistificar, usurpar e manipular a 
democracia para quebrar sua energia e prender suas possibilidades.

No coração dos autoritarismos ressurgentes, tanto 'liberais' quanto 'populistas', está uma 
mentira cheia de culpa: um processo de tomada de decisão altamente político, de cima 
para baixo, é apresentado como apolítico, técnico, processual, neutro e, sim, democrático. 
O seu objetivo real é impedir que os europeus exerçam controlo democrático sobre as 
suas comunidades, locais de trabalho, meio ambiente, dinheiro, tecnologias e impacto no 
resto do mundo. A exploração brutal de pessoas, de animais e do nosso planeta torna o 
propósito oculto, o único motivo, a única bússola.

O preço desta mentira não é apenas o fim da democracia, mas também o declínio 
económico permanente, a estagnação social, o atraso tecnológico, a xenofobia e a 
destruição climática – uma derrota terrível e generalizada da civilização europeia.

Deve haver outro caminho. E aqui está! É aquele a que a “Europa oficial” resiste com todos 
os nervos de sua mentalidade autoritária: uma revolução democrática!



O nosso movimento, o DiEM25, foi formado em Berlim em 9 de fevereiro de 2016 para 
provocar esta revolução. Viemos de todas as partes da Europa e além. Estamos unidos 
por diferentes culturas, línguas, sotaques, filiações partidárias, ideologias, cores de pele, 
identidades de género, crenças e concepções de sociedades. A ideia única, simples e radical 
que nos uniu tornou-se a base do DiEM25: a Europa será democratizada ou desintegrada.

Democracia significa “governo de muitos” que são, por definição, os mais pobres. O seu 
oposto é a oligarquia que significa “governo de poucos”, por definição os mais ricos. Os 
europeus são informados de que vivemos em democracias, ao contrário das do Leste 
europeu, onde se diz que as populações vivem sob o domínio dos oligarcas eslavos. Isto 
é uma mentira. Felizmente, o Estado de direito está mais bem estabelecido na Europa, 
mas, na realidade, os europeus vivem em oligarquias duras, com eleições ocasionais cujos 
resultados são ignorados se colidem com os interesses dos oligarcas europeus.

À sombra deste triste legado, o DiEM25 está agora a atualizar a sua ideia simples e radical: 
para democratizar a Europa, o povo deve derrubar a sua oligarquia unida!

O NOSSO APELO
Somos inspirados pela visão de uma Europa não exploradora que nutre a razão, a liberdade, 
a tolerância e a imaginação possibilitadas pela solidariedade real, a transparência 
abrangente e a democracia autêntica.

Apelamos às pessoas na Europa e fora dela para se juntarem a nós para que, juntos, 
detenhamos a subida do autoritarismo, seja “liberal” ou populista.

Convidamos as pessoas com consciência a reconhecer que, juntos, podemos derrubar o 
tigre de papel que é a aparentemente invencível euro-oligarquia de hoje.

Pedimos às pessoas que compartilham a nossa visão que trabalhem incansavelmente até 
que uma democracia profunda se espalhe pelo sistema empresarial, pelo nosso sistema 
monetário e de crédito, pelos nossos conselhos locais, pelos nossos parlamentos, pelos 
nossos governos e por todas as nossas instituições - e culmine numa União Europeia 
transformada.

Instamos o público a ver que, o que começa como mera oposição ao socialismo para 
banqueiros e austeridade para o resto, vai criar um mundo onde a nossa tecnologia 
avançada funciona para nos ajudar a controlar nossas vidas, para administrar as nossas 
empresas no mercado com base na regra um-membro- uma-ação-um-voto, para fundar 
os Conselhos Democráticos Deliberativos que elaboram a legislação para os nossos 
parlamentos aprovarem; e até mesmo para avaliar o valor social e ecológico de empresas 
e outras instituições.

Se queres desempenhar um papel ativo na liderança desta mudança, junta-te ao DiEM25, 
um movimento mais radical, mais confrontacional e pronto para o mundo de 2022 e além.

Carpe DiEM25!


