
My, piąta generacja FutureLab Europe, obawiamy się o przyszłość Europy.
Złożoność procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, brak należytej reakcji na liczne kryzysy, z którymi 
mierzy się Europa, dominacja tematów krajowych w mediach i dyskursie publicznym, nieprzystawanie 
systemów edukacji do obecnych i przyszłych wyzwań oraz rosnący brak zaufania do naszych systemów 
politycznych zmuszają do wezwania do radykalnych zmian. W istocie, pilna potrzeba nowych rozwiązań 
jest przez polityków ignorowana. My, młodzi Europejczycy, wierzymy, że te zmiany nie mogą nastąpić bez 
jednej zasadniczej zmiany paradygmatu: nadania nowej twarzy demokracji i nakierowania jej na model 
rządzenia, w którym to obywatele są w centrum.

Demokracja nie może działać tak samo na każdym szczeblu wielopoziomowego systemu rządzenia. 
Ale jedna, kluczowa zasada powinna być zawsze przestrzegana: po pierwsze obywatele! Biorąc to za 
podstawę, tym manifestem zachęcamy polityków, liderów i współobywateli do przemyślenia z nami na 
nowo naszego systemu politycznego i do zwiększenia wysiłków na rzecz powrotu ludzi do aktywności 
obywatelskiej. Proponujemy kilka kroków, które uważamy za konieczne do takiej kardynalnej zmiany, w 
której Unia Europejska będzie odgrywać decydującą rolę:

1. WSPARCIE PRAWDZIWIE EUROPEJSKIEJ KULTURY POLITYCZNEJ;
2. WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII NA RZECZ PRAWDZIWEJ EUROPEJSKIEJDEMOKRACJI 
PARTYCYPACYJNEJ;
3. ROZWÓJ I ROZPOWSZECHNIENIE NARZĘDZI DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ;
4. ZWALCZANIE KORUPCJI I WALKA O PRZEJRZYSTOŚĆ W CELU PRZYWRÓCENIA ZAUFANIA 
DO INSTYTUCJI;
5. ZACHĘCANIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DO INWESTYCJI W EDUKACJĘ W CELU 
PROMOWANIA ŚWIADOMEJ PARTYCYPACJI;

Nie ma wątpliwości, że odnowa demokracji w Europie wymaga wspólnych wysiłków we wszystkich 
instytucjach i na wszystkich poziomach rządzenia. Jeśli niektóre z nich są niechętne do współpracy, 
uważamy, że Unia Europejska powinna przejąć ster i w ten sposób stać się pionierem w tworzeniu nowej 
formy demokracji, w której obywatele mieliby szansę kształtowania swojej własnej przyszłości. Nie 
tylko wsparłoby to projekt europejski poprzez przywrócenie zaufania obywateli do Unii Europejskiej i jej 
możliwości wpływu na państwa członkowskie dla realizacji celu wspólnego dobra, ale także przemieniłoby 
Wspólnotę we wzór do naśladowania na skalę światową.

Wspólna przyszłość Europy jest kwestią wyboru – wyboru rozwiązań, które biorą pod uwagę opinię 
każdego i służą dobru wszystkich. Zdecyduj z nami!
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