Manifest
I dag, kl 16 d. 4. november 2018, 100 år efter afslutningen på 1. verdenskrig, som lagde
Europæiske civilisationer øde i årtier, vil vi ikke blot mindes historien - vi vil tage fremtiden i
vores hænder!
Det er på tide at gøre det dybt rodfæstede europæiske løfte til virkelighed og minde os selv
om de grundlæggende ideer bag det europæiske projekt.
Vi erklærer at alle der i dette øjeblik befinder sig i Europa er borgere i Den Europæiske
Republik. Vi anerkender og accepterer vores ansvar for den fælles arv i Verdenserklæringen
om Menneskerettighederne og vi forpligter os til endeligt at gøre dem til virkelighed på dette
kontinent.
Vi anerkender at Europas rigdom er baseret på udnyttelsen af andre kontinenter og
undertrykkelsen af andre kulturer gennem århundreder. Derfor deler vi med glæde vort
territorium med dem, vi har fordrevet fra deres. Alle der ønsker det, kan blive europæer. Den
Europæiske Republik er første skridt på vejen mod et globalt demokrati.
Nationalstaternes Europa har spillet fallit.
Visionen om europæisk integration er blevet forrådt.
Uden en politisk understøttelse blev det indre marked og euroen ofre for en neoliberal
dagsorden, som er i modstrid med målsætningen om social retfærdighed.
Magten må derfor tages fra de europæiske institutioner, så et fælles marked og en fælles
valuta kan skabes i et fælles europæisk demokrati.
Fordi Europa er lig med forening af folk, ikke integration af stater.
De suveræne stater erstattes hermed af borgernes suverænitet. Den Europæiske Republik
grundlægges på princippet om universel politisk lighed uanset nationalitet, social eller etnisk
baggrund. De grundlæggende enheder i den Europæiske Republik er de europæiske byer og
regioner. Tiden er kommet til, at Europas kulturelle diversitet kommer til udtryk inden for
rammerne af en politisk enhed.
Det Europæiske Råd er hermed afsat.
Europaparlamentet har nu beføjelse til at lovgive.
Det skal udnævne en regering som forpligter sig til fælles velfærd for alle europæiske borgere.
Længe leve Den Europæiske Republik!
Ulrike Guérot, Robert Menasse
Med støtte fra Milo Rau

