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Aikana, jolloin Eurooppa kamppailee löytääkseen uusia tapoja muokata kansainvälistä demokratiaa ja
jossa Euroopan kansalaiset vaativat uusia poliittisen osallistumisen muotoja, eurooppalainen parvekehanke haluaa tuottaa kansalaisten julistuksen Euroopan tulevaisuudesta. Parvekkeilta ympäri
Eurooppaa taiteilijat ja kansalaiset julistavat Euroopan tasavallan ja lukevat Ulrike Guérotin, Robert
Menassen ja Milo Raun kirjoittama julistuksen ja avaavat tien kansalaisten tasa-arvon vapautumiselle
väestölle kansallisvaltion ulkopuolella!
Haluamme kutsua teidät julistamaan Euroopan tasavaltaa 10. marraskuuta 2018 klo 16.00.
parvekkeellesi, portaallesi, kaupunkisi aukiolle tai mille tahansa julkiselle paikalle, johon sinulla on
pääsy!
Euroopan tasavallan julistus on suurissa ja pienissä kaupungeissa, pääkaupungeissa ja alueilla, jotta
eurooppalainen ajatus hajautetaan. Hankkeeseen voi kuulua monien eurooppalaisten teatterien ja
julkisten tilojen tapahtumia, keskusteluja, paneeleja ja taiteellisia toimia 9.-11. marraskuuta 2018
Euroopan talousalueen julistuksen ja seurannan yhteydessä.
Euroopan parlamentin toukokuussa 2019 pidettäviin seuraaviin vaaleihin mennessä haluamme
järjestää eurooppalaisen demokratian keskusteluviikonlopun. Haluamme vedota "tasavallan"
käsitteeseen kansalaisten poliittisen järjestäytymisen vanhimpana muotona ja soveltaa sitä
Eurooppaan. Haluamme upottaa yhden Euroopan markkinan ja yhden eurooppalaisen rahan yhdeksi
eurooppalaiseksi demokratiaksi, sillä valuutta on jo sosiaalinen sopimus. Haluamme kutsua muut kuin
rahaliiton ulkopuoliset maat liittymään siihen pian sulkemalla idän ja lännen väliset erot. Muistuttaessa
eri tasavaltojen julistusta ensimmäisen maailmansodan lopussa haluamme julistaa Euroopan
tasavallan yhteisen eurooppalaisen tulevaisuuden symbolina. Meidän keskeinen väitteemme on, että
poliittiseen hankkeeseen pääsevien kansalaisten on oltava tasavertaisia lain edessä.
EU oikeudellisena yhteisönä takaa yhdenvertaisen kohtelun tavaroille, palveluille ja pääomalle mutta
kieltää kansalaisten täyden yhdenvertaisuuden. Silti Euroopan kansalaiset ovat järjestelmän päämiehiä
ja heidän on oltava tasa-arvoisia äänestyksissä, verotuksessa ja yhteiskunnallisissa yhteyksissä, jos
haluamme luoda poliittisen kokonaisuuden Euroopassa yhdessä. Haluamme tuoda tieteellisen
keskustelun kansalaisyhteiskuntaan. jotta kaikki kansalaiset ymmärtäisivät, että meidän on
uudistettava Eurooppaa tyhjästä aikakaudella, jossa kansalaisten osallistuminen on yksi kovimmista
vaatimuksista. Siksi kutsumme taiteilijoita kaikista tieteenaloista miettimään ajatusta "Euroopan
tasavallasta" syntetisoimalla vain yhdellä sanalla, että kansalaiset ovat järjestelmän päämiehiä, minkä
pitäisi antaa heille täydellinen parlamentaarisuus ja vallanjako - mikään niistä ei ole tällä hetkellä näin
EU:ssa. Tämä toimenpide antaa valtuudet Euroopan kansalaisille ja esittelee niiden normatiivista
yhtenäisyyttä. Haluamme tämän vuoksi saavuttaa Euroopan vanhan sanonnan, jonka mukaan
Eurooppa on "yhtenäisyys monimuotoisuudessa", mikä tarkoittaa: normatiivista yhtenäisyyttä kaikille
Euroopan kansalaisille samalla kun se on kulttuurisesti erilaista ja säilyttää heidän paikallisen tai
alueellisen identiteettinsä.
Koska Euroopan kansalaisuus ei ole pelkästään kulttuurinen käsitys, vaan sillä on normatiivinen ja
oikeudellinen perusta!
Yksi markkina - yksi valuutta - yksi demokratia: Vive la République Européenne!

