POLITISK DEKLARATION

FÖR DEN EUROPEISKA FEDERATIONEN
Sammanslagningen av kol- och stålproduktionen kommer
omedelbart att möjliggöra upprättandet av en gemensam
grundval för ekonomisk utveckling som ett första steg mot en
EUROPEISK FEDERATION och kommer att förändra framtiden för
dessa områden [.....].
Schumandeklarationen av den 9 maj 1950

De europeiska folkens inbördes beroende, mellan medborgarna och bofasta invånare, liksom
mellan alla världens folk, har nått en nivå som aldrig tillförne och kräver nya former för styrande på
alla institutionella och territoriella nivåer. Redan år 2006 fastslog FORUM detta i en DEKLARATION OM DE
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EUROPEISKA MEDBORGARNAS INBÖRDES BEROENDE . De olika slags kriser som våra samhällen känt av, så väl i
Europa som på världsnivå, (globalt ekologiska, finansiella, ekonomiska, sociala, moraliska och etiska),
visar att detta beroende inte styrts uppifrån, utan utifrån privata intressen, speciellt finansiella och
spekulativa. Om man inte vill utsätta sig för risker kan mänskligheten inte gå med på att en liten
minoritet tillägnar sig en obegränsad del av begränsade och sällsynta tillgångar. Att FÖRVALTA
GEMENSAMMA TILLGÅNGAR på europeisk och global nivå blir avgörande och skall vara till allas nytta. Utan
denna ändrade målsättning är ett solitt samhällsfördrag inte möjligt. Av dessa skäl bör utvecklingen av
tjänster, liksom även inrättandet av NYA TJÄNSTER AV GEMENSAMT INTRESSE, prioriteras inom områden för
gemensam politik inom samtliga av Unionens verksamhetsområden.
Europeiska unionen, som givetvis är inbegripen i globaliseringsprocessen, skall där ta sin plats
och medföra grundläggande värden som demokrati, mänskliga och speciellt sociala, rättigheter, för
vilka Unionen bör garantera respekt på sitt eget område. Ty det fundamentala problemet är att idag
ingen världsomspännande organisation är i stånd att fastställa, att reglera eller ens reglementera de
mellanstatliga kontakterna på global nivå. Alltså blir man tvungen att stödja sig på de mest lovande
regionala försöken. Och bland dessa är det det europeiska experimenterandet med en NY TYP AV
RELATIONER STATER EMELLAN, som är det mest lovande, ty det förenar respekt för särdrag genom
subsidaritetsprincipen med respekt för allmänintresset genom principen för proportionalitet.
Dessutom blir det alltmer brådskande att överallt utveckla en MEDBESTÄMMANDE DEMOKRATI. Att
ge tillbaka makt åt medborgarna och till det civila samhället på alla beslutsnivåer blir ett krav och ett
villkor för olika politikområden för att rättfärdiga Unionens handlingar. Den betingar folkens och
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Se : http://forum-civil-society.org/spip.php?article101
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medborgarnas anpassning liksom hur den sätts i verket. Det är en fördjupning av demokratin, som är
nödvändig för att skapa ett solitt samhällsfördrag. FORUM kallar alla aktörer i det civila samhället att
mobilisera sig och allt mer bestämt kräva, att de europeiska instanserna ger medborgarskapet en
sådan kvalitetshöjning.
Medborgarnas deltagande i beslutsprocessen liksom i den demokratiska förvaltningen av alla
resurser och de tillgångar man skapat för allas bästa genom att konsekvent utveckla kollektiva
rättigheter för medborgarna och deras organisationer (föreningar, ONG, kooperationer, etc). NYA
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RÄTTSLIGA KOLLEKTIV är den andra, nödvändiga sidan av det sociala fördraget, som FORUM föreslagit
och till vilka lägges DE GEMENSAMMA TILLGÅNGARNA.
FORUM fordrar en Union som är annorlunda än den som medlemsstaternas regeringar bygger.
Speciellt bör Unionen ändra sin politiska inställning gentemot sina grannar, i synnerhet gentemot
länderna söder om Medelhavet och i Östeuropa. Den måste knyta band med det ”civilsamhälle” som
nu frigör sig i dessa länder och önskar att det ska växa fram demokratiska institutioner. Redan år
2006 önskade FORUM att Europeiska Unionen skulle vara med och tillsammans med länderna vid
Medelhavet, Svarta havet och Kaspiska havet skapa en ALLIANS MELLAN DE TRE HAVEN, inspirerade
av Kol-och Stålunionen och helsinkiprocessen.3
Med hänsyn till Lissabonfördragets tillkortakommanden bör man se över Unionens grunder
och starta en bred debatt inom det europeiska samhället, i alla medlemstater, för en konstitutionell
europeisk process, som samtidigt svarar mot medborgarnas förväntningar och krav på demokrati, till
tidens behov av att hantera den aktuella krisen i dess mångfaldiga former och den roll som Europeiska
unionen förväntas spela i världen. Inom denna ram beslutar FORUM att öppna en debatt om metoden
och dagordningen som skall vara bas för denna konstitutionella process.
Detta PERMANENTA FORUM FÖR DET EUROPEISKA CIVILA SAMHÄLLET är övertygat om nödvändigheten att
genom en demokratisk debatt, respekterande människor och kulturer, skapa en ny form av federalism
på kontinental nivå, anpassad till den europeiska mångfalden och samtidigt stärka dess enhet.

Bryssel 2 Mars 2011
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Kravet på en sådan pakt diskuterades den 6 december 2010 på Europeiska sociala och ekonomiska kommittén.
För mer information se:http://forum- civil-society.org/spip.php?rubrik 53.
Se”den andra olympiska ringen” eller ”De tre havens allians”:http:forum-civil-society.org/ spip.php? artikel 132
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