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In een tijd waarin Europa worstelt met het vinden van nieuwe manieren om zijn transnationale democratie
vorm te geven en waarin de burgers van Europa vragen om nieuwe vormen van politieke participatie, wil
het "European Balcony Project" een burgermanifest over de toekomst van Europa op te stellen. Vanaf
balkons over heel Europa, zullen kunstenaars en burgers de Europese Republiek uitroepen en het manifest,
geschreven door Ulrike Guérot, Robert Menasse en Milo Rau voorlezen. Op deze manier wordt de weg
vrijgemaakt voor de emancipatorische claim van gelijkheid van burgers die voorbij de natiestaat gaat!
We nodigen u uit om de Europese Republiek uit te roepen op 10 november 2018 om 16 uur. Op uw
(theater)balkon, uw trap, uw dorpsplein of welke openbare plaats dan ook!
De Europese Republiek zal in steden, dorpen, hoofdsteden en in hele regio's worden uitgeroepen om de
Europese gedachte te decentraliseren. Om de verkondiging van de Europese Republiek te begeleiden, roept
het project op tot het organiseren van evenementen, lezingen, panels en artistieke, ludieke acties van 9 tot
11 november 2018 in alle Europese theaters en openbare ruimten.
In de aanloop naar de aankomende verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019 willen we een
discussieweekend organiseren door heel Europa, om de Europese democratie ter sprake te brengen. We
willen putten uit het begrip "Republiek” als de oudste vorm van politieke organisatie die de burger centraal
stelt en willen deze toe passen op Europa. We willen de gemeenschappelijke Europese markt en de
gemeenschappelijke Europese munt verankeren in één gemeenschappelijke Europese democratie,
aangezien een gemeenschappelijke munt al gezien kan worden als een gemeenschappelijk sociaal contract.
We willen de landen, die nog geen lid zijn van de EU, uitnodigen om binnenkort toe te treden tot de
monetaire unie, om de kloof tussen oost en west te dichten.
Ter nagedachtenis aan het uitroepen van verschillende republieken aan het einde van de Eerste
Wereldoorlog willen we de "Europese Republiek" als symbool gebruiken voor onze gemeenschappelijke
Europese toekomst. Wij geloven dat burgers die samen aan een politiek project beginnen voor de wet gelijk
moeten zijn. De EU garandeert als rechtsgemeenschap de gelijke behandeling van goederen, diensten en
kapitaal, maar ontzegt haar volledige medewerking waar het de gelijkheid van burgers betreft. De Europese
burgers blijven echter de spil binnen het politieke systeem van de EU en behoren gelijk te zijn waar het
stemrecht, belastingen en publieke goederen betreft; Zeker wanneer we samen een politiek verenigd
Europa willen opbouwen. Wij ambiëren het wetenschappelijk discours in te brengen in het
maatschappelijke middenveld, zodat alle burgers begrijpen dat we Europa opnieuw moeten uitvinden, in
een tijdperk, waarin burgerparticipatie een van de hardste eisen is. Daarom nodigen we kunstenaars van
alle disciplines uit om na te denken over het idee van een "Europese Republiek" en om samen te vatten in
slechts één woord dat de burger aan het hoofd staat van het politieke system. Het systeem dat de burger
volledig zou moeten voorzien van goed werkend parlementarisme en van een scheiding der machten momenteel is dat in de EU voor geen van beiden het geval. Dit project zal de Europese burgers mondiger
maken en hun normatieve eenheid bevorderen. Hiermee, we willen de EU’s oude gezegde waarmaken dat
Europa "eenheid in verscheidenheid" vind, wat betekent dat burgers normatieve eenheid vinden, met
behoud van hun culturele verschillen en hun lokale of regionale identiteit.
Omdat het Europees burgerschap niet alleen een cultureel begrip is, maar ook een normatieve en juridische
onderbouwing heeft!
Eén markt - één munt - één democratie:

Lang leve de Europese Republiek

