
SĂ SCHIMBĂM DIRECȚIA EUROPEI! 

 

În cazul în care dorim să ne îndreptăm către o lume a păcii, solidarității și justiției, trebuie să 
începem prin a avea mai multă pace, solidaritate și justiție în Europa. Cu toate acestea, este 
posibil ca Uniunea Europeană să se destrame ca urmare a gravelor erori politice și economice 
comise, a inadaptării instituțiilor sale și a unei exercitări insuficiente a democrației. Egoismele 
naționale servesc astăzi drept cărămizi pentru a construi ziduri și pentru a sugruma ideea de 
liberă circulație a persoanelor în Europa. Casa europeană comună pe care o descrie ”Manifestul 
de la Ventotene!”, care pune în legătura perspectiva unui stat federal cu democrația europeană, 
cu pacea și cu lupta împotriva inegalităților, riscă astăzi dezintegrarea, ștergând astfel speranțele 
a milioane de europeni. 

De-a lungul ultimilor zece ani, politicile de austeritate au frânat investițiile în economia reală, au 
exacerbat inegalitățile, au generat precaritatea și au destructurat modelul social european.  

Europa trebuie să fie un teritoriu al drepturilor, al bunăstării, al culturii, al inovației. Din cele mai 
bune momente ale istoriei sale, precum și din tragediile pe care le-a trăit, aceasta ar trebui să fi 
reținut cu toate acestea valoarea inestimabilă a ospitalității, a păcii, a egalității și a vieții 
împreună. 

Uniunea Europeană trebuie să înfrunte marile sfidări ale epocii noastre reinsuflând speranța în 
ideea de Europa, într-o bunăstare accesibilă întregii colectivități, în drepturi solide și în 
solidaritate. Este indispensabil și urgent să redăm sens politicii pentru a elimina inegalitățile 
punând capăt politicilor de austeritate și instrumentelor care au permis ca acestea să fie puse în 
practică. Este indispensabil și urgent să recreăm coeziunea socială și teritorială, să dăm prioritate 
mediului ca pârghie și motor al dezvoltării luptând împotriva schimbărilor climatice. Este 
indispensabil și urgent să reducem prăpastia intergenerațională și între genuri, să favorizăm 
participarea activă a cetățenilor și să introducem un fundament european al protecției sociale. 
Trebuie să respingem războiul, să respectăm statul de drept, să garantăm primirea refugiaților și 
libertatea de a migra, să ne angajăm să rezolvăm problemele mondiale care sunt cauza 
migrațiilor. 

Trebuie o democrație europeană, unde responsabilitatea va aparține femeilor și bărbaților care 
vor alege un guvern federal responsabil în fața Parlamentului european. 

De acea trebuie să acționăm pentru ca pe 27 martie 2017 să se deschidă o fază constituantă care 
depășește principiul unanimității, implicând comunitățile locale, actorii economici și sociali, 
mișcările societății civile cu reprezentanții cetățenilor, la nivel regional, național și european, și 
care se va închide cu prilejul alegerilor europene din primăvara lui 2019. De aceea am decis să 
folosim toate resursele pentru a genera o puternică participare populară cu ocazia zilei de 25 
martie 2017 la Roma și de a suscita inițiative similare în alte orașe europene. 

Europa democratică nu se va putea impune decât dacă cetățenii îi schimbă direcția! 

 


