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

Apesar de todas as preocupações com inflação, migração, populismo, alterações climáticas, 
pandemias, segurança e terrorismo, apenas uma coisa aterroriza as potências da Europa: 
a democracia!

Eles falam em nome da democracia, mas apenas para negá-la na prática. Eles tentam 
cooptar, corromper e manipular a democracia em seu próprio favor.
A chamada luta entre 'liberais' e 'populistas de direita' é uma mentira: independentemente 
de quem 'vence', um sistema de tomada de decisão antidemocrático e pouco transparente 
será mantido para impedir que as pessoas comuns tenham qualquer controlo.

O preço disso não é apenas o fim da democracia, mas também o declínio económico 
permanente, a estagnação social, o atraso tecnológico e a destruição climática – uma 
derrota completa do projeto europeu que nos foi prometido.

Felizmente, há outro caminho. Um a que esta “Europa oficial” resiste com todas as partes 
de sua mentalidade autoritária: uma revolução democrática!

É por isso que o DiEM25 foi criado, com o objetivo ousado de defender as necessidades 
das pessoas comuns contra esses poucos poderosos. Formado em 2016, viemos de todas 
as partes da Europa e além, unidos por diferentes culturas, idiomas, sotaques, filiações a 
partidos políticos, ideologias, cores de pele, identidades de género e crenças. Uma ideia 
simples e radical uniu-nos e 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. Dizem 
aos europeus que vivemos em democracias, ao contrário daquelas do nosso Leste que são 
governadas por oligarcas eslavos. Isso é uma mentira.

Felizmente, o Estado de direito está mais bem estabelecido na Europa. Mas, na realidade, 
os europeus vivem em oligarquias que apresentam eleições pontuais, cujos resultados são 
ignorados se forem contra os interesses dos oligarcas europeus.

À sombra desta realidade sombria, estamos agora a atualizar a nossa mensagem simples 
e radical: para democratizar a Europa, devemos derrubar a oligarquia.

Inspiramo-nos na visão de uma Europa que defende a razão, a liberdade, a tolerância e a 
imaginação. Esta Europa torna-se possível pela verdadeira solidariedade, transparência 
e democracia autêntica.

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

O que começa como mera oposição ao nosso atual sistema terrível vai criar um mundo 
onde um novo sistema pode começar a servir as pessoas como deveria.

Se estás pronto e disposto a ajudar-nos a liderar esta mudança, junta-te a esta nova visão 
do DiEM25 – um movimento mais radical, mais confrontacional e pronto para o mundo de 
2022 e além.

Carpe DiEM!


