Det är folkets tur nu!
Brysseldeklarationen, 27 juni 2018

Tillsammans vill vi, progressiva krafter, se ett nytt projekt för ett folkets Europa.
Vi motsätter oss EU:s fördrag som sätter storföretagens rättigheter och intressen framför planetens
och människors rättigheter och intressen.
Europa har aldrig varit rikare än nu. Samtidigt har Europa aldrig varit så ojämlikt. Tio år efter
finanskrisen ser vi att europeiska ledare dömt oss till ett förlorat decennium. Den dogmatiska och
irrationella tillämpningen av åtstramningspolitiken löste inte några av de strukturella problem som
skapade krisen. Tvärtom, EU räddade bankerna och dess ägare medan kostnaderna och skulden
lades på vanligt folk. Människor som lidit fortsätter att lida under den hårda åtstramningspolitiken
som försämrat deras välfärd och fackliga rättigheter. Vi måste överge denna politik.
Det innebär att vi måste införa nya EU-regler, utan den fria marknadens dogmer; regler som sätter
människor och planeten främst.
Det är dags att bryta med de odemokratiska EU-fördragen. Det är dags att bygga en ny politik som
sätter stopp för den påtvingade åtstramningspolitiken och sociala dumpningen. Det är dags för dem
som tror på demokrati och social rättvisa att resa sig och bryta den nedåtgående spiralen.
Tillsammans ska vi arbeta för att göra verklig skillnad för människor och bryta med den gamla och
orättvisa ordningen.
Aldrig har det funnits ett större behov av en progressiv rörelse och ett internationellt samarbete
baserat på demokrati och solidaritet. Människors val kan inte begränsas till antingen välja det
nyliberala status quo eller extremhögern. Vi erbjuder ett verkligt alternativ:
Vi kommer att bekämpa social dumpning och istället arbeta för att säkra sociala rättigheter.
Arbetstagarnas rätt till sociala skyddsnät genom lagar och kollektivavtal måste värderas högre än
storföretagens fria rörlighet. Vi motsätter oss att arbetstagare ställs mot varandra. Istället ska vi ha
en anpassning uppåt, för bästa möjliga standarder. Därför måste vi bryta med EU-fördragen och EU:s
ekonomi- och finanspolitik. Ett europeiskt samarbete måste baseras på ett socialt protokoll som
värderar schyssta arbetsvillkor och sociala rättigheter högre än den fria rörligheten för tjänster och
kapital.
Vi kommer att kräva rättvisa skatte- och finanssystem. Den fria rörligheten för kapital kan inte
prioriteras framför människors levnadsvillkor. Tillsammans kommer vi att stå upp mot skatteflykt
och skatteparadis, både i och utanför EU. Vi kommer att arbeta tillsammans för att försäkra oss om
en allmän insyn och ett offentligt ägande i banksektorn.

Vi kommer att kämpa mot klimatförändringarna och för ekologisk hållbarhet. Vi måste prioritera
minskningen av växthusgaser. Därför måste vi bryta med EU:s marknadsbaserade lösningar på
klimatförändringarna. Istället behöver vi klimatinriktade lösningar som baseras på statliga
investeringar i ren och säker energi och i grön teknologi.
Vi kommer att stå upp för kvinnors rättigheter och jämställdhet. EU:s attacker på
välfärdsstrukturer i många länder är ett hot mot jämställdheten och kvinnors rättigheter. Det måste
stoppas. Vi måste se till att jämställdhetsperspektivet spelar en central roll i alla EU-beslut. Vi
försvarar rätten till lagliga och säkra aborter och bekämpar alla former av könsbaserat våld.
Vi kräver en demokratisk och hållbar handelspolitik och motsätter oss EU:s frihandelsavtal.
Storföretagens intressen får inte väga tyngre än demokratiska beslut som syftar till att skydda och
stärka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Därför måste klausuler som ger företag rätt att
stämma länder för demokratiskt fattade beslut tas bort från alla EU:s handelsavtal.
Vi försvarar flyktingars rättigheter och motsätter oss Fästning Europa. Människor flyr på grund av
krig, konflikt och fattigdom som ofta skapats av utländsk intervention och militaristisk politik i länder
utanför EU. Europa måste vara en kontinent där människor som söker en tillflykt garanteras
rättigheter och trygghet. Vi kommer att stå emot den främlingsfientliga och rasistiska politiken
överallt där den hotar demokratin och människovärdet.
Vi kämpar för fred och nedrustning. Vi motsätter oss militariseringen av EU. Inga EU-pengar ska gå
till upprustning. Vi vill ha ett verkningsfullt förbud på vapenexport till diktaturer, till länder i krig och
till länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vi kommer att kämpa emot EU:s nykoloniala
utrikespolitik och utnyttjandet av andra länders naturtillgångar.
I samma anda som i Lissabondeklarationen, signerad den 12 april 2018, kommer vi att samarbeta
och kampanja runtom i EU kring dessa frågor. Vi vill se en grundlig förändring. Vi är trötta på att
vänta. Vi vill ha ett rättvist och jämlikt samarbete, grundat på demokrati och solidaritet, som fullt ut
respekterar att människor ska ha makt över sina liv och sin framtid.
Det är dags att bygga ett folkets Europa!
Det är folkets tur nu!

