EN NY KURS FÖR EUROPA
En fredlig, rättvis och solidarisk värld förutsätter ett fredligare, rättvisare och mer solidariskt Europa.
Men den europeiska unionen kan falla sönder på grund av allvarliga politiska och ekonomiska misstag,
inadekvata institutioner och brist på demokrati. Murar, cementerade med nationell egoism, kväver den
europatanke som tillät människornas fria rörlighet. Den gemensamma europeiska byggnad som
skisserades i “Ventotenemanifestet” hotar att falla i bitar och därmed riskerar visionen av en demokratisk
förbundsstat som kämpar för fred och jämlikhet att upplösas. I så fall kommer miljoner européers
förhoppningar att grusas.
Under de senaste tio åren har sparpolitiken bromsat investeringarna i realekonomin, ökat ojämlikheten,
skapat osäkerhet och snedvridit den europeiska sociala modellen.
Europa bör vara rättigheternas, välfärdens, kulturens och förnyelsens land. Europa borde ha lärt sig av
sin historias goda sidor och av sina tragedier att värdesätta gästvänlighet, fred, jämlikhet och samliv.
Europeiska unionen måste anta vår epoks stora utmaningar och återge europatanken hoppet om
välfärd, rättvisa och solidaritet för samfundet i dess helhet. Politik måste än en gång betyda att eliminera
ojämlikhet. Sparpolitiken och medlen för dess förverkligande måste överges. Politik måste innebära att
skapa social och territoriell sammanhållning, att prioritera miljön såsom en hävstång och pådrivare för
utvecklingen, att bekämpa klimatförändringarna, att minska generations- och könsklyftorna, att främja
deltagande och aktivt medborgarskap med hjälp av en europeisk välfärdsuppfattning, att förhindra krig
och öka respekten för rättigheterna, att ge flyktingarna ett gott bemötande och garantera
migrationsfriheten samt att engagera sig i lösandet av de globala problem som förorsakar migrationerna.
Det behövs en europeisk demokrati där suveräniteten tillhör männen och kvinnorna som väljer en
förbundsregering, vilken är ansvarig inför Europaparlamentet.
Av ovannämnda anledningar ämnar vi verka för att 25 mars 2017 blir öppningsdatum för ett skede av
grundläggning. Under denna fas måste kravet om enhällighet ge vika för behovet av att dra in
lokalsamfund, ekonomiska och sociala aktörer, medborgarrörelser och representanter för medborgarna
på regional, nationell och europeisk nivå. Fasen når sitt slut i och med europavalen våren 2019. Därför
har vi beslutat ta inititiativ till en storsamling i Rom den 25 mars 2017 och att uppmana till motsvarande
initiativ i andra europeiska städer.
Ett demokratiskt Europa kommer inte till stånd med mindre än att dess medborgare styr in
Europa på en ny kurs.

