
Ми, п’яте покоління Future Lab Europe є глибоко стурбовані майбутнім Європи. Складність 
процесу прийняття політичних рішень в Європі, відсутність відповідної реакції на численні конфлікти, 
які виникають у Європі, переважання національних питань у засобах масової інформації і суспільний 
дискурс, невідповідність системи освіти до теперішніх і майбутніх викликів, а також зростаюча недовіра 
до нашої політичної системи не залишає іншого виходу, як до закликів до радикальних змін. 

Зрозуміло, що даний ступінь необхідності був проігнорований нашими політиками і представниками 
влади. Ми, як молоде покоління Європи, віримо що ці зміни не можуть відбутися без однієї суттєвої 
парадигми: змінити обличчя демократії і перетворити це у управлінську модель, яка буде керована 
громадянами. Демократія не може бути однаковою у багаторівневій системі управління. Але один 
ключовий принцип завжди повинен дотримуватися: Громадяни в першу чергу!
Спираючись на це і з даним маніфестом, ми заохочуємо політиків, лідерів і співгромадян до 
переосмислення нашої політичної системи і до прийняття більших зусиль для участі у створенні 
демократії. Нижче є наданні кроки, які ми вважаємо необхідними для даного переосмислення, у якому 
Європейський Союз буде відігравати ключову роль:

1. ВИХОВАТИ ПО-СПРАВЖНЬОМУ ЄВПРОПЕЙСЬКУ ПОЛІТИЧНУ КУЛЬТУРУ
2. ВИКОРИСТОВУВАТИ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ІСТИННО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАРТИСИПАТИВНОЇ 
ДЕМОКРАТІЇ
3. СТВОРИТИ І РОЗВИНУТИ МАСШТАБИ ІНСТРУМЕНТІВ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ
4. ПОДОЛАТИ КОРУПЦІЮ І БОРОТИСЯ ЗА ВІДКРИТІСТЬ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ ДО 
ОРГАНІВ ВЛАДИ
5. ЗАОХОЧУВАТИ КРАЇНИ ЧЛЕНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ІНВЕСТУВАТИ У ОСВІТУ І 
СПРИЯТИ СВІДОМІЙ УЧАСТІ ГРОМАДЯН

Немає сумнівів, що відновлення демократії у Європі вимагає спільних зусиль від усіх органів влади на 
різних рівнях. Але, якщо деякі будуть неохочі до співпраці, ми віримо, що Європейський Союз повинен 
проявити ініціативу і стати лідером у створенні нової форми демократії, де громадяни будуть мати 
можливість сформувати їхнє власне майбутнє. Не тільки відновлення довіри громадян до Європейського 
Союзу і його здатності впливати на країни-члени у створення спільного блага для всіх буде корисним для 
Європейського проекту, але також те, що Європа стане прикладом для наслідування на міжнародному 
рівні. 

Спільне майбутнє Європи є питанням вибору для створення рішень, які будуть охоплювати точку зору 
кожного і служити на благо кожному. Зроби цей вибір з нами!
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