манифест
Днес, в 16:00 часа на 10 ноември 2018 г., 100 години след края на Първата световна
война, която заличи десетилетия от европейската цивилизация, ние не само си
припомняме историята, а вземаме бъдещето в собствените си ръце!
Време е да превърнем обещанието за Европа в реалност и да си припомним
основополагащите идеи на проекта за европейска интеграция.
Декларираме, че всеки, който се намира в този момент в Европа, е гражданин на
Европейската република. Признаваме и приемаме нашата отговорност за общото
наследство на Всеобщата декларация за правата на човека и се заричаме най-после да
я превърнем в реалност.
Осъзнаваме, че многовековна експлоатация и потискане на други континенти и култури
са в основата на европейското богатство. Затова, ние ще споделяме нашата територия
с онези, които в миналото сме прогонвали от земите им. Всеки, който желае, може да
бъде европеец. Европейската република е първата стъпка по пътя към глобална
демокрация.
Европа на националните държави се провали.
Мечтата за европейско единство беше дискредитирана.
Без политическо измерение единният пазар и еврото станаха лесна плячка на някои
неолиберални идеи и се разминаха с целта за социална справедливост.
Затова правомощията на европейските институции трябва да бъдат иззети, а общият
пазар и общата валута да възникнат в резултат от функционирането на обща
европейска демокрация.
Тогава Европа ще означава да се обединяват хора, а не да се интегрират държави.
Суверенитетът на държавите ще се замени със суверенитета на гражданите.
Европейската република ще се основава на принципа на универсална политическа
равнопоставеност, независимо от националност, социален или етнически произход.
Европейската република ще бъде конституирана от европейските градове и региони.
Настъпва моментът европейското културно многообразие най-сетне да се развие в
политическо единство.
Европейският съвет ще преустанови дейността си.
Европейският парламент в настоящия момент има правомощията да извършва
законодателна дейност.
Той ще избере правителство, което ще започне да работи за общото благо на всички
европейски граждани.
Да живее Европейската република!

