
ZMIEŃMY KURS EUROPY 

Świat pokoju, solidarności i sprawiedliwości wymaga by Europa była bardziej pokojowa, solidarna i 
sprawiedliwa. Jednak Unia Europejska staje wobec ryzyka dezintegracji na skutek błędów w strategii 
politycznej i gospodarczej, z powodu braku adekwatności instytucji i deficytu demokracji. Na nowo 
odbudowywane są mury wznoszone z cegieł narodowych egoizmów, tłamsząc ideę Europy, która ustanawiała 
swobodę przepływu ludzi. Tak niszczony jest wspólny europejski dom, nakreślony w Manifeście z Ventotene, 
który łączy perspektywę kraju federalnego z demokracją europejską, pokoju z walką z nierównościami. W taki 
więc sposób przekreśla się nadzieje milionów Europejczyków. 

Ostatnie dziesięć lat polityki oszczędności zahamowało inwestycje w realną gospodarkę, zaostrzyło 
nierówności, wytworzyło prekariat i rozbiło europejski model socjalny 

Europa musi być ziemią prawa, dobrobytu, kultury i innowacyjności. Powinna czerpać z najlepszych kart 
swojej historii, jak i wyciągać wnioski ze swoich tragicznych losów, w celu ugruntowania wartości pokoju, 
gościnności, równości i współistnienia.  

Unia Europejska musi stawić czoła wielkim wyzwaniom naszych czasów, odbudowując nadzieję na 
dobrobyt całej społeczności, siłę prawa i solidarności. Jest sprawą bezdyskusyjną i pilną by ponownie nadać 
sens polityce w celu wyeliminowania nierówności, kładąc kres polityce zaciskania pasa i narzędziom przez 
nie wprowadzonym,  stworzenie spójności społecznej i terytorialnej, nadanie pierwszoplanowej roli 
środowisku jako napędowi i dźwigni dla innego typu  rozwoju, w ramach walki ze zmianami klimatycznymi, 
ograniczenie różnic międzypokoleniowych i międzypłciowych; sprzyjanie zaangażowaniu i aktywnemu 
życiu obywatelskiemu wraz z europejską politykę społeczną, wyrzeczenie się wojen i zadbanie o  
przestrzeganie praw człowieka ; zagwarantowanie przyjęcie tym, którzy proszą o schronienie, wolność 
migrowania, angażowanie się w rozwiązanie globalnych problemów , które są przyczyną migracji. 

Potrzebna jest europejska demokracja, gdzie suwerenna władza należy do mężczyzn i kobiet wybierających  
rząd federalny odpowiadający przed Parlamentem Europejskim. 

Z tych powodów mamy zamiar podjąć działania, aby 25 marca 2017 rozpocząć fazę konstytuowania, która  
przezwycięży zasadę jednomyślności, zaangażuje społeczności lokalne, grupy ekonomiczne i społeczne, 
ruchy społeczeństwa obywatelskiego by razem reprezentować obywateli na poziomie regionalnym,  
krajowym i europejskim, co zostanie zwieńczone wyborami europejskimi zaplanowanymi na wiosnę 2019 
roku. W tym celu postanowiliśmy zachęcać do silnej mobilizacji obywatelskiej w dniu 25 marca 2017 r. w 
Rzymie i wezwać do podobnej inicjatywy w innych miastach kontynentu. 

 Europa demokratyczna odniesie sukces tylko jeśli jej obywatele doprowadzą do zmiany jej kursu. 

 

 

 


