Manifest
Avui, a les 16 hores del 10 de novembre de 2018, 100 anys després del final de la Primera
Guerra Mundial, que va deixar la civilització europea destrossada durant dècades, no
només recordem la història: estem agafant tot junts les regnes del nostre futur!
Ha arribat el moment de convertir la promesa inherent a Europa en una realitat i recordar
les idees fundadores del projecte d'integració europeu.
Declarem que tothom present en aquest moment al continent europeu és ciutadà de la
República Europea. Reconeixem i acceptem la nostra responsabilitat pel patrimoni comú
de la Declaració Universal de Drets Humans, i ens comprometem a fer-la realitat en
aquest continent.
Reconeixem que la riquesa d'Europa ve donada per l'explotació d'altres continents i la
supressió d'altres cultures durant segles. Per aquest motiu, estem contents de compartir el
nostre territori amb aquelles persones a les que hem forçat a abandonar el seu. Tothom qui
ho vulgui pot ser europeu. La República Europea és el primer pas en el camí cap a una
democràcia global.
L'Europa dels estats nacionals ha fracassat. S'ha traït la visió de la integració europea.
El mercat únic i l'euro van caure fàcilment a una agenda neoliberal que va en contra de
l'objectiu de la justícia social.
Per tant, els poders de les institucions europees han de ser confiscats perquè es pugui
crear un mercat comú i una moneda comuna dins d'una democràcia europea comuna.
Perquè Europa significa unificar les persones, no integrar els estats.
Per la present, la sobirania dels estats queda reemplaçada per la sobirania dels ciutadans.
La República Europea es basa en el principi d'igualtat política universal, independentment
de la nacionalitat i antecedents socials o ètnics. Els elements constitutius de la República
Europea són les ciutats i les regions europees. Ha arribat l'hora d'expressar-se per la
diversitat cultural d'Europa en un marc d'unitat política.
Per la present, el Consell Europeu queda desactivat. El Parlament Europeu ara té el poder de
fer lleis.
Designarà un govern compromès amb el benestar comú de tots els ciutadans europeus.
Visca la República Europea!
Ulrike Guérot, Robert Menasse
Amb el suport de Milo Rau

