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Ένας Κόσμος ειρήνης, αλληλεγγύης και δικαιοσύνης χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη της ειρήνης, 

της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να 

αποσυντεθεί λόγω σοβαρών λαθών της πολιτικής και οικονομικής στρατηγικής, λόγω της 

ακαταλληλότητας των θεσμικών οργάνων της και λόγω της έλλειψης δημοκρατίας. Τοίχοι έχουν 

υψωθεί και πάλι με τα τούβλα των εθνικών εγωϊσμών και ταλανίζουν την ιδέα μιας Ευρώπης με 

κατοχυρωμένο το δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη μετακίνηση. Με τον τρόπο αυτό, το κοινό 

ευρωπαϊκό σπίτι σχεδιασμένο από το Μανιφέστο του Βεντοτένε - που συνδέει την προοπτική μιας 

ομοσπονδιακής πολιτείας με την ευρωπαϊκή δημοκρατία, την ειρήνη και την καταπολέμηση των 

ανισοτήτων - θρυμματίζεται. Με τον τρόπο αυτό, οι ελπίδες εκατομμυρίων Ευρωπαίων 

διαψεύδονται. 

Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, η λιτότητα έχει μπλοκάρει τις επενδύσεις στην πραγματική 

οικονομία, επιδεινώνοντας τις ανισότητες, δημιουργώντας αβεβαιότητα και ανασφάλεια και την 

αποσυναρμολόγηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Η Ευρώπη πρέπει να είναι το έδαφος 

των δικαιωμάτων, της ευημερίας, του πολιτισμού και της καινοτομίας. Η Ευρώπη πρέπει να έχει 

διδαχθεἰ τις αξίες της ειρήνης, της φιλοξενίας, της ισότητας και της συνύπαρξης από το καλύτερο 

στάδιο της ιστορίας της και από τις τραγωδίες της. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας 

αποκαθιστώντας την ελπίδα στην ευημερία ολόκληρης της κοινότητας, εξασφαλίζοντας τα κοινά 

αγαθά, την ισχύ των δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης. Είναι θεμελιώδους σημασίας να 

αποκατασταθεί η έννοια της πολιτικής, προκειμένου να εξαλειφθούν οι ανισότητες με τον 

τερματισμό των πολιτικών λιτότητας και αφαιρώντας τους μηχανισμούς που τις εισήγαγαν, να 

δημιουργηθεί κοινωνική και εδαφική συνοχή, να δοθεί προτεραιότητα στο περιβάλλον ως 

κινητήριας δύναμης για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης και στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, να 

μειωθούν οι διακρίσεις μεταξύ γενεών και φύλων, να προαχθεί η ενεργός συμμετοχή του πολίτη και 

η πολιτειότητα, επίσης διαμέσου ενός ευρωπαϊκού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, της 

απόρριψης των πολέμων και της επιδίωξης του σεβασμού των δικαιωμάτων και της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, της εξασφάλισης της υποδοχής εκείνων που ζητούν καταφύγιο και της ελευθερίας 

της μετανάστευσης, δεσμευόμενοι στην επίλυση εκείνων των παγκοσμίων προβλημάτων που 

βρίσκονται στις ρίζες πολλών μεταναστευτικών ροών. 

Χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή δημοκρατία, όπου η κυριαρχία ανήκει στους άνδρες και τις γυναίκες 

που θα εκλέξουν μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση που θα στηρίζεται και θα λογοδοτεί ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Για τους λόγους αυτούς, έχουμε την πρόθεση να αναλάβουμε δράση προκειμένου να μετατραπεί η 

25η Μαρτίου 2017 στην έναρξη μιας συνταγματικής περιόδου, για να ξεπεραστεί ο κανόνας της 

ομοφωνίας, με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, των οικονομικών και κοινωνικών φορέων, 

των κινημάτων της κοινωνίας των πολιτών, μαζί με τους εκπροσώπους των πολιτών σε 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η φάση με την ευκαιρία 

των ευρωπαϊκών εκλογών την άνοιξη του 2019. Για τους λόγους αυτούς, αποφασίσαμε μια ισχυρή 

κινητοποίηση των πολιτών και των οργανώσεων τους για την 25η Μαρτίου 2017 στη Ρώμη, και να 

επιδιώξουμε παρόμοιες πρωτοβουλίες σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. 
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