
 

  

 
 
 
 

MOTIE 
Oproep aan alle burgers van Europa!  
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Oproep aan alle burgers van Europa! 

Europa is op haar hoede! 

11 november 2018 • Tijd om onze toekomst in eigen handen te nemen 

Voor een permanente samenwerking en gelijkgestemde acties met de linkse, groene 

en progressieve krachten in Europa 

Miljoenen Europeanen hebben al geleden en lijden nog steeds onder de aanvallen 

van het plunderend kapitaal, dat aanzet tot verandering in de arbeids-, sociale, 

economische en institutionele rechten. De bedoeling is een einde te maken aan de 

historische verworvenheden van de arbeiders- en volksklasse en een autoritaire, 

onzekere, ongereguleerde samenleving op te leggen, zonder sociale rechten, zonder 

arbeidsrecht en zonder rechten voor burgers. 

Het is in dat verband dat diegenen onder ons die op 9, 10 en 11 november 2018 in 

Bilbao zijn samengekomen tijdens het Tweede Europese Forum van linkse, groene en 

progressieve krachten, de volkeren van heel Europa oproepen om zich paraat te 

houden en zich te mobiliseren. 

We zijn op onze hoede voor de maatschappelijke verwoesting en de ongelijkheden 

die onze samenleving steeds meer verscheuren en die nog verscherpt worden door 

het bezuinigingsbeleid en het aanwakkeren van de concurrentie tussen werknemers, 

met het oog op winstbejag. 
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We zijn op onze hoede voor de rijkdom die wordt gecumuleerd in de handen van 

enkelen, terwijl de kwetsbaarheid en armoede in heel Europa toenemen. 

We worden gemobiliseerd voor het klimaat en zijn ons bewust van de dreiging van 

de catastrofe van de klimaatverandering, de luchtvervuiling en de risico's voor de 

biodiversiteit, omdat de planeet in brand staat en onleefbaar dreigt te worden als er 

niets wordt gedaan om de koers van onze economische en productieve modellen 

dringend te veranderen, zoals opnieuw wordt gevraagd in het alarmerende IPCC-

rapport. 

Wij strijden tegen de aanvallen op de democratische vrijheden en de rechten van de 

vrouw. Wij slagen alarm over de onwaardige behandeling van migranten. 

We zijn op onze hoede voor de bedreiging van de vrede in het licht van de 

hernieuwde militarisering van de internationale betrekkingen en de militaire uitgaven 

die onder meer door de NAVO worden geëist. 

We strijden tegen de opkomst van extreemrechtse en reactionaire krachten die 

opnieuw haat, racisme en spanningen op het hele continent aanwakkeren. 

We zijn op onze hoede voor de opkomst van het racisme en de vreemdelingenhaat, 

die aangemoedigd worden door sommige regeringen en politieke krachten en de 

bouw van een Europa als veilige burcht, gesloten voor migranten die op de vlucht 

zijn voor oorlogen en armoede. 

Onze belangrijkste boodschap is dat het noodzakelijk is in een staat van paraatheid 

en mobilisatie te blijven, om het hoofd te bieden aan een beleid dat leidt tot de 

verplettering van de volkeren van Europa. Zij worden genegeerd door de rijken en 

machtigen, de financiële wereld en de markten, in hun streven naar een neoliberaal 

beleid. 

Wij zeggen dat het tijd is dat de volkeren van Europa de controle over hun toekomst 

nemen en hun gemeenschappelijke lot in handen nemen. 
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Het is tijd om krachten te bundelen en de deur te openen naar een nieuw tijdperk, 

een nieuw economisch, sociaal en ecologisch model, en nieuwe antwoorden op de 

emancipatie en democratische vooruitgang, om de grote uitdagingen van de 

mensheid aan te gaan. 

Wij roepen op om samen te werken en samen actie te voeren, en gaandeweg onze 

energie te bundelen, omdat wij ons ervan bewust zijn dat de volkeren van Europa 

voor ongekende historische uitdagingen staan, die geen van onze krachten alleen zal 

aankunnen. 

Vele verschillende krachten werken samen om de weg vrij te maken voor een andere 

toekomst, een andere manier van ontwikkelen dan dat brutale en decadente 

kapitalisme. 

In een tijd waarin we geconfronteerd worden met een Brexit met onbekende 

gevolgen voor Britse burgers en niet-Britse mensen die in Groot-Brittannië wonen en 

werken, en met verkiezingen voor het Europees Parlement die waarschijnlijk het 

machtsevenwicht binnen de Europese Unie zullen veranderen, is het dringend nodig 

dat deze krachten actiever samenwerken, zodat de volkeren van Europa duidelijk 

maken dat deze andere weg mogelijk is: een van sociale vooruitgang voor iedereen, 

democratie, vrede, respect voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, en meer in 

het algemeen tussen alle individuen, een van duurzame ecologische ontwikkeling en 

een economische groei die iedereen ten goede komt. We willen deze krachten van 

het volk in staat stellen om hun energie te verenigen. 

Op basis van deze gemeenschappelijke uitdagingen, en in overeenstemming met de 

oproep van het 1e Europese Forum van linkse, groene en progressieve krachten in 

november 2017 in Marseille, besluiten we om in dit forum verder te werken aan de 

uitbouw van permanente gelijkgerichtheid op Europees niveau. 

 

Onze krachten zijn divers, of ze nu geworteld zijn in de geschiedenis van de strijd van 

de antifascistische en internationalistische arbeidersbeweging, de strijd om milieu en 
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ontvoogding, of sociale mobilisering; we hebben veel gemeen en we hebben ook 

verschillen. 

Wij ontkennen deze verschillen niet en elk van onze krachten is en blijft volledig 

soeverein in haar keuzes. Het doel is ervoor te zorgen dat deze verschillen geen 

beletsel vormen voor het nastreven van de gemeenschappelijke doelstelling van dit 

forum, namelijk het bieden van een kader dat politieke, sociale, vakbonds- en 

burgerkrachten de mogelijkheid biedt om hun ideeën uit te wisselen, erover te 

debatteren, gemeenschappelijke beleidslijnen vast te stellen, de mobilisatie van 

burgers op nationaal en Europees niveau aan te moedigen en de politieke 

samenwerking tussen linkse, groene en progressieve krachten overal te bevorderen, 

ook binnen het Parlement van de Europese Unie. 

Wij stellen voor om het derde forum voor te bereiden, dat zal worden georganiseerd 

in het kader van de gezamenlijke acties die wij in 2019 zullen ontwikkelen. Er zijn vele 

mogelijke fronten voor actie. Dit jaar stellen we voor om de krachten te bundelen en 

ons te concentreren op vier fundamentele gebieden: 

1. De heroriëntering van de immens grote rijkdommen die in Europa zijn 

gecreëerd met het oog op een nieuw sociaal en ecologisch 

ontwikkelingsmodel  

De ongelijkheid en armoede in Europa blijven toenemen, terwijl banken, de financiële 

sector en multinationals zichzelf versterken, in een tijd waarin sociale en economische 

vooruitgang dringend noodzakelijk is. 

In de Europese Unie bedraagt het BBP van Europa 17.000 miljard euro. Toch nemen 

de ongelijkheden en de armoede enorm toe. Sinds 2009 heeft de ECB bijna 5.000 

miljard euro in de economie van de regio geïnjecteerd, terwijl de belastingontduiking 

in datzelfde gebied bijna 1.000 miljard euro bedraagt. Dat geld moet worden 

gebruikt voor sociale behoeften, voor de financiering van openbare diensten en 

ecologie en om de onhoudbaarheid van de staatsschuld te verminderen. 
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Als progressieve en linkse bewegingen verdedigen wij dus het recht op fatsoenlijk 

werk voor iedereen, met volledige werkgelegenheid, goede arbeidsomstandigheden, 

adequate lonen, zekerheid, sociale bescherming, zonder discriminatie, met gelijkheid 

tussen vrouwen en mannen. 

 

Wij stellen voor om de rijkdom en macht van de landen te gebruiken om de 

ontwikkeling van een waardig leven te bevorderen, zonder discriminatie op grond 

van geslacht, uitdrukking of seksuele of emotionele identiteit. 

Onze oproep: 

Wij stellen voor om nieuwe criteria vast te leggen voor de manier waarop in Europa 

geld besteed wordt aan een transformatie van productiestructuren en een nieuw 

model van sociale en ecologische ontwikkeling, op basis van een kaderovereenkomst 

waarin een nieuw economisch en productiemodel wordt voorgesteld. Daarom 

hebben we voorgesteld om een debat te openen over de oprichting van een 

Europese financiële, fiscale en budgettaire COP, vergelijkbaar met de COP over de 

klimaatverandering.  

2. De verdediging en promotie van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 

De rechten van de vrouw moeten worden verdedigd. Een van de pijlers waarop de 

hegemonie van het liberalisme berust, is het patriarchaat gebaseerd op ideologische 

waarden die vrouwen degraderen tot een ondergeschikte rol in de samenleving, 

terwijl de loonkloof wordt genormaliseerd of gendergerelateerd geweld, zoals de 

handel in vrouwen of minderjarigen voor seksuele uitbuiting, niet bij de wortel wordt 

uitgeroeid. Deze situaties van ongelijkheid en discriminatie, onder andere, 

onderhouden en ondersteunen dit systeem dat vrouwen ondergeschikt maakt en 

onderwerpt. Daarnaast moeten we een einde maken aan de discriminatie van 

LGBTIQ-personen. 
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Het gebrek aan solidariteit, gelijkheid en billijkheid leidt alleen tot meer ongelijkheid, 

discriminatie en geweld, en die hebben een grotere impact op de slachtoffers van de 

economische, fiscale en politieke crisis. 

Wij zijn ervan overtuigd dat er geen echte democratie mogelijk is zolang vrouwen 

niet vrij leven, zonder geweld en in gelijke rechten met mannen. Daarom is de strijd 

tegen het patriarchaat van fundamenteel belang voor de bouw van een nieuw sociaal 

project dat de waarde van het leven van de mensen boven de winsten van de 

markten plaatst. 

Een rechtvaardige verdeling van de productieve arbeid en op alle vlakken van het 

leven is van fundamenteel belang voor de erkenning van sociale en arbeidsrechten 

die alle vormen van uitbuiting van vrouwen onmogelijk maken. 

Onze oproep: 

Op basis van deze hypotheses hebben wij ons op dit Europees Forum van linkse, 

progressieve en ecologische krachten ertoe verbonden een protocol voor 

gendergelijkheid op te stellen dat de volledige integratie van vrouwen in het 

beroepsleven en van mannen in de gezinstaken veronderstelt en dat tot doel heeft 

ongelijkheden te verminderen en gendergelijkheid op alle vlakken van het leven te 

waarborgen.  

 

3. Vrede en collectieve veiligheid 

De heropstart van de militaire uitgaven en de wapenwedloop in overeenstemming 

met de doelstellingen van de NAVO is een belangrijke risicofactor voor de vrede. De 

beginselen van collectieve veiligheid, zoals gedefinieerd in het VN-Handvest, worden 

bedreigd. Het beleid van Donald Trump heeft ook heel Europa onder druk gezet. De 

kwestie van de betrekkingen tussen alle Europese naties en de omliggende regio's 

moet op basis van deze beginselen worden herdacht. 

Onze oproep: 
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Wij stellen voor om in heel Europa burgerdebatten te organiseren om het idee van 

een pan-Europese conferentie voor vrede en collectieve veiligheid te promoten. Dat 

zal mensen van over het hele continent samenbrengen om zich te verzetten tegen de 

wedloop naar de oorlog en te kiezen voor een vreedzame en veilige wereld! 

Dat moet bindende overeenkomsten mogelijk maken, met één enkele norm voor 

asiel en de bescherming van het internationaal recht, door middel van een 

migratiebeleid dat gebaseerd is op solidariteit en verantwoordelijkheid, en dat veilige 

doortochten over de Middellandse Zee garandeert. We moeten antwoorden vormen 

op basis van solidariteit, zoals de hervorming van het Dublin-systeem. Een beleid van 

gastvrijheid is geen kwestie van barmhartigheid, maar is een fundamenteel onderdeel 

van elke actie van herverdeling.  

4. Democratie en het respect van de soevereiniteit van het volk 

Een democratische samenleving is een samenleving die tegemoetkomt aan de 

behoeften van haar burgers en deze beschermt, een samenleving met het vermogen 

om te luisteren en te handelen in het collectieve belang. 

 

Daarom zijn wij van mening dat het belangrijkste fundament dat de Europese Unie 

definieert, de zwakke werking van de democratie is. De neoliberale strekkingen van 

de verdragen worden opgelegd zonder de instemming van de volkeren en soms 

tegen hun wil in. De ECB werkt bijvoorbeeld zonder enige democratische controle. 

Dat alles wordt gecombineerd met een asymmetrisch intergouvernementalisme, een 

beleid dat wordt geleid door conservatieve meerderheden en criteria van sommige 

Europese instellingen, die eveneens een aanval zijn op de democratie. 

 

Wat in Europa domineert, zowel binnen als buiten de Europese Unie, is niet 

samenwerking, maar concurrentie en autoritarisme. 

 

Vandaag zijn er zelfs landen die het "illiberalisme" eisen, met andere woorden: een 

liberalisme zonder democratie. Reactionaire en extreemrechtse krachten moeten 
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onophoudelijk en zonder compromissen worden bestreden, aangezien pluralisme en 

democratie essentiële pijlers zijn voor de volkeren en de naties van Europa. 

 

Onze oproep: 

Als we een andere toekomst willen voor Europa, bestaat de uitdaging in een 

combinatie van het eerbiedigen van de volkssoevereiniteit, het samenwerken van 

volkeren en naties en het bundelen van middelen, om gemeenschappelijke sociale en 

ecologische doelstellingen te verwezenlijken. Ons doel is te strijden voor een Europa 

dat een volledig coöperatieve, solidaire, egalitaire en sociaal geavanceerde 

democratie is. Wij roepen op tot versterking van de volkssoevereiniteit door het 

lanceren van een nieuw handvest van soevereine democratie in Europa. 


