
Noi, cea de-a cincea generație a Future Lab Europe, suntem profund îngrijorați cu privire la viitorul 
Europei. Complexitatea elaborării politicilor UE, lipsa unor răspunsuri adecvate la multiplele crize cu care 
se confruntă Europa, prevalența subiectelor pur naționale în mass-media și în discursul public, caracterul 
inadecvat al sistemelor noastre de învățământ în raport cu provocările de astăzi și de mâine, precum și 
pierderea de încredere în sistemul politic un ne mai lasă altă opţiune decât aceea de a pleda pentru o 
schimbare radicală. Până în prezent, politicienii și reprezentanții noștri au ignorat urgenţa cu care este 
nevoie de această schimbare. Noi, tinerii europeni, credem că ea este posibilă fără o schimbare esențială 
de paradigmă: schimbarea la față a democrației și întoarcerea acesteia înspre un model de guvernare 
axat pe cetățeni. 

Democrația nu poate rămâne neschimbată într-un sistem de guvernanță pe mai multe niveluri. Dar un 
principiu cheie ar trebui respectat întotdeauna: cetățenii pe primul loc! Cu acest manifest, încurajăm 
decidenţii şi liderii politici, precum și pe ceilalţi cetățeni să regândească sistemul nostru politic alături de 
noi și să depună mai mult efort pentru a aduce cetăţenii înapoi către participarea democratică. Iată câțiva 
pași pe care îi considerăm necesari pentru o astfel de reformă majoră în care UE va juca un rol central:

1. ÎNCURAJAREA UNEI CULTURI POLITICE CU ADEVĂRAT EUROPENE
2. VALORIFICAREA TEHNOLOGIEI PENTRU O ADEVĂRATĂ DEMOCRAȚIE PARTICIPATIVĂ LA NIVEL  
EUROPEAN 
3. DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA INSTRUMENTELOR DE DEMOCRAȚIE DIRECTĂ
4. COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI LUPTA PENTRU TRANSPARENȚĂ PENTRU A RESTABILI 
ÎNCREDEREA ÎN INSTITUȚII
5. ÎNCURAJAREA STATELOR MEMBRE ALE UE SĂ INVESTEASCĂ ÎN EDUCAȚIE PENTRU A 
PROMOVA PARTICIPAREA INFORMATĂ ÎN PROCESUL DEMOCRATIC

Nu încape nicio îndoială că revigorarea democrației în Europa necesită eforturi comune din partea tuturor 
instituțiilor și nivelurilor de guvernare. Dar, în cazul în care unele sunt reticente în a coopera, noi credem 
că UE ar trebui să preia conducerea și să devină astfel un pionier în crearea unei noi forme de democrație, 
în care cetățenii ar avea o șansă să-şi modeleze propriul viitor. Nu numai că acest lucru va aduce beneficii 
proiectului european prin restabilirea încrederii cetățenilor în UE și în capacitatea sa de a influența statele 
membre pentru realizarea binelui comun, dar va și transforma Europa într-un model de urmat la nivel 
global.

Viitorul comun al Europei presupune alegerea de a găsi soluții care implică opinia fiecăruia și contribuie 
la binele tuturor. Faceți această alegere cu noi!
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