
Europa noastră 
UNITATEA DEMOCRATICA SOLIDARA 

Cu ocazia celor șaizeci de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma ne-am reunit, 
conștienți de faptul că, pentru a salva Europa de la dezintegrarea dintre state, de la 
dezastrul social si de la regresia autoritara a acestora, trebuie sa facem o schimbare. 

Un patrimoniu mare comun, care prin realizările și progresele sale realizate în domeniul 
drepturilor omului și al democrației, este dispersat de-a lungul statului si bunăstării, contra 
speranței și așteptărilor noastre. 

In ultimii ani s-au intalnit: tratate neloiale si de austeritate in domeniul financiar, cu 
respingeri si nesiguranța locului de muncă, discriminarea femeilor și tinerilor din Europa, 
crescand dramatic inegalitatea și sărăcia. 

Astăzi ne gasim la intersecția dintre salvarea drepturilor omenesti, financiar bancare a 
acesteia, reducerea treptată a drepturilor universale, coexistența pașnică intre război, 
democrație sau dictatură. Creșterea neîncrederii, fricii și a nesiguranței. Ele multiplicand 
rasismul, naționalismul si xenofobismul, inaltand ziduri, frontiere și sârmă ghimpată. 

Astazi cu adevarat avem nevoie cat mai urgent și posibil de o europă unita si pozitiva. 
Trebuie să acționăm impreuna pentru a reconstrui intre noi relatiile interpersonale 
necesare. Trebuie sa negăm si acuzăm politicile care pun în pericol existența acesteia, 
politicile care solicită instituțiilor democratice supra-naționale de fapt, o expresie a unui 
mandat popular și cu resurse adecvate, cu respectarea drepturilor consacrate în cartea 
drepturilor fundamentale. A apăra binele pe care le-a construit, propunand noi alternative, 
luptand pentru realizarea lor în Marea Mediterană de asemenea cat si pe teritoriul Uniunii 
Europene. 

Este nevoie de un proiect al unității europene inovator și curajos, pentru a ne asigura pe 
toți și toate, singurul viitor viabil bazat pe democrație și libertate, drepturi și egalitate. 
Recunoașterea efectivă a dimensiunii de gen, justiția socială și de climă, demnitate și 
muncă, solidaritate și ospitalitate, pacea și durabilitatea mediului pozitiv necesar. 

Trebuie sa fim in gradul de a transforma “primii italienii, englezii si francezii”, “primii noi toti 
si toate”, europeni de sud si nord, europeni de est si vest, nativi si emigranti, barbati si 
femei. 

Pornind de aici, de la Roma, in unitate și solidaritate, pentru a construi acel domeniu in 
care, dincolo de diferențele noastre, pe continentul nostru și în întreaga lume, știe să 
reziste la provocarea cu care ne confruntăm. 

Vă invităm să vă alăturați acestui apel si să promovam acest eveniment creand impreuna 
un cadru comun in favoarea acesteia. Pornind din Italia și apoi in toată Europa. 
Alăturati-vă acestui eveniment la Roma în 23; 24; 25 Martie sa ne mobilizăm în mai multe 
inițiative, reuniuni, acțiuni, intervenții în oraș și să realizăm o convergență mare unitară. 
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