манифест
Днес, в 16:00 часа на 10 ноември 2018 г., 100 години след края на Първата световна
война, която заличи десетилетия от европейска цивилизация, ние не само си
припомняме историята, а също взимаме бъдещето си в собствените си ръце.
Време е да превърнем обещанието за Европа в реалност и да си припомним причината
за създаването на Европейска общност.
Декларирайки, че всеки, който в момента живее в Европа, е гражданин на Европейската
република, ние признаваме и приемаме нашата отговорност за общото наследство във
Всеобщата декларация за правата на човека и се ангажираме да я превърнем в
реалност.
Признаваме, че богатството на Европа се дължи и на експлоатацията на други
континенти и потискането на други култури в продължение на векове. Поради тази
причина, ние се радваме да споделим нашата територия с онези, които сме изгонили в
миналото 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 европейска интеграция беше предадена.
Без политическа подкрепа единният пазар и еврото се оказаха лесна плячка за идеите
на неолибералите, което противоречи на целта за социална справедливост.
Поради това правомощията на европейските институции трябва да бъдат подходящи, за
да може да се създаде общ пазар и обща валута в рамките на една обща европейска
демокрация.
Защото Европа означава да обединяваш хората, а не да интегрираш държави.
Суверенитетът на държавите се заменя със суверенитета на гражданите. Европейската
република се основава на принципа на универсална политическа равнопоставеност,
независимо от националност, социален или етнически произход. Съставни елементи на
Европейската република са европейските градове и региони. Настъпи времето
европейското културно многообразие да се изрази в рамките на политическо единство.
Европейският съвет се прекратява.
Европейският парламент вече има правомощията да създава закони.
Той ще определи правителство, което да се ангажира еднакво с благосъстоянието на
всички европейски граждани.
Да живее Европейската република!
Улрике Гуеро и Робърт Менасе
Подкрепян от Мило Рау

