Manifest EuroMarchas 2015

For et Europa for folket, vi sier NOK! til kapitalens Europa.
Flere og flere mennesker i den Europeiske Union har mistet jobben, og ser sine rettigheter til bolig,
verdige helsetjenester, utdanning og tilstrekkelige pensjoner bli undergravd. Den såkalte
finanskrisen har vært den perfekte unnskyldning for den globaliserte kapitalisme til å redusere
borgernes rettigheter og frata folk deres demokratiske suverenitet.
Vi anerkjenner undertrykkeren, den tradisjonelle tyranniske makt fra de svært rike, som i dag har
blitt forvandlet til en økonomisk totalitarisme basert på våre egne sparepenger og forvaltet fra de
rikes egne banker. men vi har også lært å kjenne igjen og avsløre politikere som ble valgt til å tjene
folket, men som tjener pengemakten og udemokratisk har avtalt europeiske standarder med
kapitalen, og ikke med borgere.
• Når vår representanter lar demokratiet vike for markedenes grådighet, må vi si nok!
• Når Troikaen drukner oss med en illegitim statsgjeld som ble opprinnelig kommer fra banker,
prioriterer betaling av gjeld fremfor sosiale utgifter og er villige til å fordømme hele folk, som det
greske, til slaveri, må vi si nok!
• Når landene i Sør-Europa har blitt nektet, som konsekvens av valutaunionen og Europluspakten,
muligheten for autonom politikk for å bekjempe et utålelig nivå av arbeidsledighet og å overvinne
krisen, må vi si nok!
• Når et flertall av europeiske parlamentsmedlemmene fremmer en frihandelsavtale mellom USA
og EU, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Agreement) for å tillate transnasjonale selskaper
og operere utenfor demokratiske institusjoner, og til og med straffeforfølge regjeringer i
spesialdomstoler uten demokratisk kontroll, hvis de forsvarer det frie markedet utover allmenn
interesse, må vi si nok!
• Når det i Europa finnes skatteparadiser, med regler til fordel for de rike, storkapitalen og store
selskaper. Som legger til rette for regnskapsvindel, skatteunndragelse, skattesvik fra lyssky
virksomhet, finansiell spekulasjon og hvitvasking av korrupsjon og finansiering av organisert
kriminalitet, må vi si nok!
• Når vårt miljø, våre skoger, atmosfæren, elver og hav blir ødelagt uten at radikale og effektive
tiltak blir iverksatt, og uten at internasjonale avtaler og tiltak fra internasjonale toppmøter blir
respektert, må vi si nok!

• Når det fortsatt ikke iverksettes effektive tiltak for å sikre likestilling, utrydde kjønnsdiskriminering
og få slutt på volden mot kvinner, må vi si nok!
• Når fysiske og juridiske vegger (f.eks. direktivet for Utvandring eller skam) stenger folk som flykter
fra krig, fattigdom og sykdom ute; og når det fremmes en politikk som fremmer et rasistisk,
fremmedfiendtlig og usolidarisk Europa, må vi si nok!
• Når vi har et Europa som prioriterer økonomiske og markedsmessige hensyn fremfor
menneskerettigheter og sosial velferd, som fremmer privatisering av offentlige tjenester, forvandler
borgere til klienter og bygger ned sosiale rettigheter (bolig, vann, helse, utdanning, avhengighet)
som spesielt rammer de mest sårbare, må vi si nok!
Det etterlengtede demokratiske, egalitære, sosiale, forente og fredfylte Europa som så mange
drømte om etter andre verdenskrig har feilet. Det europeiske folket lever i en håpløs tid.
Vi lever i en tid med sosial unntakstilstand hvor demokratiet er for verdifullt til å overlates til
markedene. Regjeringer har for lengst overgitt sine våpen til kapitalen , og media formidler og
klapper for deres grusomme politikk. Vi oppfordrer innbyggerne til borgeropprør mot bankenes
diktatur. Tiden er inne for at innbyggerne inntar sin historiske rolle og gjør opprør mot tyranniet av
de få. Vi må kreve et annet EU, som tjener folket og ikke kapitalen.
Derfor planlegger vi Euromarches 2015, hvor ulike sosiale bevegelser, politiske organisasjoner og fagforeninger utfører en felles aksjon på vegne av folkene i Europa. Mellom 1 og
17. oktober 2015 mobiliserer vi folk fra hele Europa til Brussel for å be om et radikalt politisk
skifte EU.
Vi her i den spanske staten organiserer oss sammen med andre medlemmene av den Europeiske Union for bidra til demonstrasjonene disse dagene. Vi inviterer til deg og organisasjoner til å delta.

For en europeisk union av borgere, mot kapitalens Europa og for et demokratisk, sosialt, miljøbevisst, solidarisk Europa av folket.
Delta i Euromarches 2015
Gibraltar - Brussel fra 1 til 17 oktober
http://euromarchas2015.net/
euromarchas2015@gmail.com

BASTA, OXI, ENOUGH, NOK
Sammen bygger vi et annet Europa!

