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Într-un moment în timp în care Europa se luptă sa găsească noi căi de a-şi formula democraţia
transnaţională şi când cetăţenii ei cer noi modalităţi de implicare politică, „Proiectul Balconul
European” doreşte să realizeze un manifest al cetăţenilor pentru viitorul Europei. Din balcoane de
peste tot în Europa, artişti şi cetăţeni vor proclama Republica Europeană şi vor citi manifestul scris de
Ulrike Guérot, Robert Menasse şi Milo Rau, pavând drumul spre solicitarea de emancipare a egalităţii
dintre cetăţeni dincolo de statul naţiune!
Dorim să vă invităm să proclamaţi Republica Europeană pe 10 Noiembrie 2018 la ora 16 de pe
balconul propriu sau al teatrului, de pe scară, din piaţa oraşului sau din orice spaţiu public la care
aveţi acces!
Proclamaţia Republicii Europene va avea loc în oraşe mici şi mari, în capitale precum şi în regiuni,
pentru a descentraliza idea Europeana. Proiectul poate include evenimente, dezbateri, mese rotunde
şi intervenţii artistice, între 9 şi 11 Noiembrie 2018 în diferite teatre Europene şi în spaţii publice cu
scopul de a contura şi acompania proclamarea Republicii Europene.
În perioada premergătoare urmatoarelor alegeri pentru Parlamentul European din Mai 2019, dorim să
organizăm un weekend de dezbateri la nivel eurpean pe tema democraţiei europene. Vrem sa
dezvoltăm noţiunea de „Republică” ca cea mai veche formă de organizare politică de cetaţeni şi să o
aplicăm Europei.
Urmărim să încorporăm piaţa europeană unică şi moneda unică într-o democraţie Europeană unică,
întrucât o monedă comună presupune deja un contract social. Dorim să invităm toate ţările ce încă nu
sunt membre ale uniunii monetare să adere curând, pentru a elimina divizarea dintre Est si Vest.
În amintirea instituirii diverselor Republicii la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, dorim să
proclamăm „Republica Europeană” ca simbol al viitorului nostru european. Revendicarea noastră
centrală este ca cetăţenii angajaţi împreună la un proiect politic - să fie egali înaintea legii.
UE, în rolul său de comunitate legală, garantează ca bunurile, serviciile şi capitalul să fie tratate în mod
egal, dar contestă egalitatea deplină dintre locuitorii săi. Cetăţenii europeni sunt, însă, suveranii
sistemului şi trebuie aibă aceleaşi drepturi în ce priveşte sistemul electoral, impozitarea şi accesul la
servicii şi facilităţi publice, dacă vrem să construim împreună o entitate politică unită în Europa. Ne
dorim să aducem discursul ştiinţific în societatea civilă. Pentru ca cetăţenii să înţeleagă că Europa
trebuie regândită de la zero într-o epocă în care participarea lor este una dintre cele mai răsunătoare
revendicări. De aceea invităm artişti din toate mediile să cugete la ideea unei „Republici Europene”,
sintetizând în numai o vorbă cum cetăţenii sunt suveranii sistemului care trebuie sa le asigure un
Parlament cu putere deplină şi separarea puterii – or, în momentul actual, nu poate fi vorba despre
niciunul dintre aceste aspecte în UE.
Această intervenţie va conferi mai multă putere cetăţenilor europeni şi va iniţia unirea lor legitimă.
Prin aceasta ne dorim să îndeplinim vechiul laitmotiv european, conform căruia Europa este „unitate
în diversitate”, însemnând: unitate normativă pentru toţi cetăţenii europeni, ce sunt, concomitent,
diferiţi cultural, prin identitatea locală sau regională.
Pentru că cetăţenia europeană nu este doar o noţiune culturală,
ci are un fundament normativ şi juridic!
O singură piaţă – o singură monedă – o singură democraţie:
Vive la République Européenne!

