
Vi, den femte generasjonen av FutureLab Europe er dypt bekymret for fremtiden til Europa.
Kompleks politikkutforming i EU, mangelen på tilfredsstillende respons på de multiple krisene Europa 
møter, utbredelsen av nasjonalistiske tema i media og den offentlig debatt, utdanningssystemenes 
utilstrekkelighet mot foreløpige og morgendagens utfordringer, i tillegg til voksende mistillit mot vårt 
politiske system, henviser ingen annen vei enn radikale endringer. Uten tvil, graden av den tvingende 
nødvendighet har vært ignorert av våre politikere og våre representanter. Vi, som unge europeere, tror at 
disse endringene ikke kan forekomme uten ett essensielt skifte i paradigme: Endre demokratiets ansikt 
og vende det mot en styringsmodell sentrert rundt innbyggere. 

Demokrati kan ikke være tilsvarende i et styringssett av multiple nivåer. Likevel bør et nøkkelprinsipp 
forbli respektert: Innbyggere først! Med dette til grunn og med dette manifestet, oppfordrer vi politikere, 
ledere og den jevnbyrdige innbygger til å revurdere vårt politiske system sammen med oss, samt utøve 
ytterligere innsats i å bringe menneskene tilbake til demokratisk deltagelse. Følgende steg anses som 
nødvendige for en slik omfattende revurdering, hvor da EU vil spille en sentral rolle:

1. FOSTRE EN HELHETLIG EUROPEISK POLITISK KULTUR
2. UTØVE INNFLYTELSE I TEKNOLOGI FOR ET GENUINT EUROPEISK DELTAGENDE DEMOKRATI
3. UTVIKLE OG OPPSKALERE INSTRUMENTER AV DIREKTE DEMOKRATI
4. BEKJEMPE KORRUPSJON OG KJEMPE FOR TRANSPARENS FOR SLIK Å GJENNOPPRETTE TILLIT TIL 
INSTITUSJONENE
5. OPPFORDRE EU`S MEDLEMSSTATER TIL Å INVESTERE I UTDANNING FOR Å FREMME INFORMERT 
DELTAGELSE

Det er uten tvil at gjenreisning av demokrati i Europa krever felles innsats fra alle institusjoner og fra alle 
styringsnivåer. Likevel, om noen viser seg nølende i forhold til samarbeid mener vi at EU bør ta ledelse 
og med det pionere i å skape en ny form for demokrati, hvor innbyggerne har mulighet til å forme egen 
fremtid. Dette vil ikke utelukkende fungere fordelaktig for det europeiske prosjektet ved å gjenopprette 
befolkningens tillit til EU og dets kapasitet til å påvirke medlemsstater i å realisere et felles gode for alle, 
men vil også transformere Europa til en blåkopi som kan følges på globalt nivå. 

Den felles fremtid til Europa handler om å velge å utvikle løsninger som involverer alles mening og som 
tjener til alles beste. Ta valget med oss!
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