ДА СМЕНИМ КУРСА НА ЕВРОПА
Един свят на мир, солидарност и справедливост се нуждае от по-мирна, солидарна и
справедлива Европа.Въпреки това Европейският съюз рискува да се разпадне поради
сериозни грешки в политическата и икономическа стратегия, неадекватност на
неговите институции и липсата на демокрация. От тухлите на националните егоизми
отново са построени стени и те задушават идеята за Европа, основана на правото на
гражданите на свободно движение. По този начин се разпада и общия европейски дом
проектиран от Манифеста от Вентотене, който свързва перспективата за федерална
държава с европейската демокрация,мира и борбата с неравенствата. По този начин
се убиват надеждите на милиони европейци.
През последните десет години политиката на остеритет блокира инвестициите в
реалната икономика, увеличи неравенствата, създаде несигурност и разруши
европейския социален модел. Европа трябва да бъде земя на права, благополучие,
култура и иновации. Европа трябва да е научила ценностите мир, гостоприемство,
равенство и съвместно съществуване от най-добрата част от своята история и от своите
трагедии.
Европейският съюз трябва да се изправи срещу грандиозните предизвикателства на
нашето време, като възстанови надеждата за благополучие на цялата общност, осигури
общи ползи, силата на правата и солидарността. От фундаментално значение е да се
възстанови значението на политиката, за да се елиминират неравенствата чрез спиране
на политиките на остеритет и премахване на механизмите, които ги въведоха, да се
създаде социална и териториална кохезия, да се даде приоритет на околната среда
като мотор за нов модел на развитие, борещ се срещу климатичните промени, да се
намали разделението между поколенията и половете, да се насърчи активно участие и
гражданство, включително чрез европейска система, обезпечаваща социални грижи за
всички, да се отрекат войните и да се зачитат правата и човешкото достойнство; да се
осигури приемането на търсещите убежище и свободата на миграция чрез ангажиране
в разрешаването на тези глобални проблеми, които са в основата на много мигрантски
потоци.
Ние се нуждаем от европейска демокрация, в която суверенитът принадлежи на
мъжете и жените, които ще избират федерално правителство, отговорно пред
Европейския парламент.
Поради тези причини ние възнамеряваме да предприемем действия, за да превърнем
25-ти март 2017 в началото на съставен процес за преодоляване на правилото за
единодушие, с включване на местните общности, икономическите и социални актьори,
гражданските движения и представителите на гражданите на регионално, национално
и европейско равнище, като приключим този процес през пролетта на 2019 г. по случай
изборите за Европейски парламент. Затова, ние решихме да насърчим силна
мобилизация на избирателите за 25 март 2017 в Рим, и да настояваме за подобни
инициативи и в други европейски градове.
Демократична Европа ще се утвърди само ако гражданите променят нейния курс.

