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Numa altura em que a Europa luta para encontrar novas formas de moldar a sua democracia
transnacional e onde os cidadãos europeus solicitam novas formas de participação política, o
“European Balcony Project” procura produzir um manifesto dos cidadãos sobre o futuro da Europa. De
varandas espalhadas por toda a Europa, artistas e cidadãos irão proclamar a Republica Europeia e ler
o manifesto, escrito por Ulrike Guérot, Robert Menasse and Milo Rau, e abrindo caminho para a
reivindicação emancipatória da igualdade dos cidadãos além do Estado-nação!
Gostaríamos de convidá-lo a proclamar a Republica Europeia no dia 10 de Novembro de 2018 às 16h,
na sua varanda, no seu teatro, na sua escadaria, numa praça da sua cidade ou em qualquer outro
local público ao qual tenha acesso!
A proclamação da República Europeia irá ocorrer em grandes e pequenas cidades, capitais e outras
regiões, para descentralizar a ideia Europeia. O projeto pode incluir eventos, palestras, painéis e
intervenções artísticas de 9 a 11 de Novembro de 2018 em diversos teatros Europeus e espaços
públicos para enquadrar e acompanhar a proclamação da República Europeia.
No período que antecede as próximas eleições para o Parlamento Europeu, em Maio de 2019,
queremos organizar um fim de semana europeu de discussão sobre a democracia Europeia. Queremos
nos basear na noção de “República” como a forma mais antiga de organização política dos cidadãos e
aplica-la na Europa.
Gostaríamos também de incorporar o único mercado europeu e a única moeda europeia a uma
democracia única europeia, uma vez que a moeda já é um contrato social. Queremos ainda convidar
os países que ainda se encontram fora da moeda única a juntarem-se brevemente de modo a fechar a
divisão Este-oeste.
Relembrando a proclamação feita por várias Repúblicas no final da Primeira Guerra Mundial,
queremos proclamar a “República Europeia” como símbolo do nosso futuro europeu. A nossa
reivindicação principal é que todos aqueles que embarquem num projeto político deverão ser iguais
perante a lei.
A UE, como comunidade legal, garante tratamento igual para bens, serviços e capital, mas nega a total
igualdade aos seus cidadãos. No entanto, são os cidadãos Europeus os soberanos do sistema e devem
ser iguais no poder de voto, nos impostos e acesso social, se queremos construir uma entidade politica
juntos na Europa. Queremos trazer o discurso científico para a nossa sociedade civil. Assim, todos os
cidadãos poderão perceber que temos que repensar a Europa de raiz numa época onde a participação
do cidadão europeu é umas das reivindicações mais veementes. É por esta razão que convidamos
artistas de todas as disciplinas a pensar sobre a ideia de “República Europeia”, sintetizando numa só
palavra que os cidadãos são os soberanos de um sistema que deveria fornecer-lhes uma total
parlamentarizarão e divisão de poder – o que não acontece de momento na UE.
Esta intervenção capacitará os cidadãos europeus e partirá para a sua unidade normativa. Com isto,
procuramos alcançar o antigo ditado Europeu “unidade e diversidade”, ou seja: unidade normativa
para todos os cidadãos Europeus que mesmo sendo culturalmente diferentes, mantem a sua
identidade local e regional.
Porque a cidadania Europeia não é só uma noção cultural, mas tem uma sustentação normativa e legal!
Um mercado - uma moeda - uma democracia: Viva a Républica Europeia!

