
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFEST FOR ET BÆREDYGTIGT EUROPA OG 
DETS INDBYGGERE 

Nødvendigheden for handling 

Fundamentet for den Europæiske Union er et af de mest storslåede 
fredsprojekter i nyere tid. Regionen blev udformet og havde dets 
grundværdier i respekt og accept af menneskerettigheder, frihed, 
demokrati, lighed og retssikkerhed.  

Samtidigt med, at unionen havde fokus på langvarig fred blandt 
medlemslandene, skabte EU renere floder, beskyttelse mod kemisk 
forurening, barselsorlov, kvalitetsuddannelse og fri bevægelse over 
grænser i Schengen regionen. 

På trods af EU’s fantastiske arv og hovedmission, har af EU’s 
beslutningstagere foretaget nogle modsatrettede valg. Fra svaret på 
den finansielle krise til bekæmpelse af klimaforandringer og 
miljønedbrydning, til håndteringen af den stigende ulighed og 
underminering af kvinders rettigheder, til skandaler som dem i vores 
fødevaresystem og ”diselgate”, til håndteringen af stigningen af 
migranter ved at lukke grænserne til dem der mest er i nød, har 
uheldigvis været modsatrettet til EU’s kerneværdier og har gjort de 
fremskridt vi har gjort, er blevet trukket tilbage igen.     

Langt de fleste er af den overbevisning, at økonomi og finansielle 
interesser blandt rige er prioriteret over det generelle velfærd. Vi bliver 
konfronteret med barske konsekvenser af spare øvelser - stigende 
fattigdom og ulighed, forringede velfærdssystemer og stigende 
arbejdsløshed blandt unge - sideløbende med, at det accepteres at 
store virksomheder ikke behøver at betale deres skat. Vores 
væsentlige udfordringer som klimaforandringer og forurening, som slår 
mange hundredetusinde mennesker ihjel, bliver ikke løst. Helt kort vil 
det sige at de svage og svækkede bliver overset og langt fra alle 
bidrager til de fordele, som EU’s fællesskabsgrundlag har. 

Derudover har vi, som EU, endnu ikke været i stand til at udvikle en 
generelt og human løsning på migrations- og flygtningesituationen i 
Europa. Respekten for deres menneskerettigheder er ikke sikret. Man 
ser også, at civilsamfundet og fagbevægelsens råderum mindskes, 
hvorfor deres mulighed for at forsvare fundamentale rettigheder, vores 
frihed samt beskyttelse af miljøet er blevet svækket i flere af EU’s lande. 

I denne sammenhæng føler mange af de Europæiske lande en 
frustration, og har mistet tilliden til den kapacitet, som EU’s institutioner 
har i at indfri deres behov. Der ses en tendens til stigende nationalisme 
og frygt for fremmedartet politisk agenda, som er en bekymrende 
indikator for forvridning og trussel mod demokratiet og EU’s 
kerneværdier.



DET ER STADIG MULIGT, MED ET ANDET EUROPA! 

Ved at identificere de udfordringer Europa rummer i dag, bør vi borgere ikke begrænse os til en debat 
om, hvor lidt og hvor meget Europa vi i fremtiden ønsker, men nærmere fokusere på de nødvendigheder, 
der er for fremtiden og vores rettigheder. Spørgsmålet er i stedet for; hvilket Europa vil vi gerne have?  
 
Det er blandt andet derfor civilsamfundsorganisationer fra hele Europa mødes for at bringe de forskellige 
samfund sammen og diskutere ’Europe We Want – det Europa vi ønsker’, og yderligere få det bragt på 
dagsordenen til næste Europa Parlamentsvalg. Vi mener, og tror på dette projekt for Europa, som bygger 
på etiske værdier og bæredygtig udvikling, herunder demokrati og gennemsigtighed, social og 
samfundsmæssig retfærdighed, menneskerettigheder, retssikkerhed, ligestilling og solidaritet. Med disse 
som de vigtigste politikker og primære fokus, skal der ske fundamentale ændringer fra i dag. Vi vil have 
Europæiske love, politikker og standarder som lever op til det, EU blev oprettet for: beskyttelse og sikring 
for generel velfærd og værdig tilværelse, sikring af tryghed og frihed samt beskyttelse af miljø og klima. 
Vi vil have politikker, som støtter og sikrer nuværende og fremtidige generationer både i og udenfor 
Europa. 
 

VEJEN TIL DET EUROPA VI ØNSKER 
 

For at genvinde offentlig tillid til systemet og EU bør Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaternes 
regeringer prioritere og sætte fokus på følgende problematikker op til næste parlamentsvalg, samt til 
valget af den nye kommission og fremtidens Europa; 
 

1. STYRKE DET EUROPÆISKE CIVILSAMFUND OG SAMTALEN MELLEM BORGERNE – 
Effektive og involverede civilsamfund, som deltager i beslutningsprocesser og fremmer den 
demokratiske stemme. Gennemsigtighed og adgang til fundamentale rettigheder for alle, samt 
tiltroen til folket i, at vi fælles vil bidrage til et bæredygtigt Europa. Børn og unge bør engagere sig 
som aktive borgere og bidrage til indflydelsesrig deltagelse i politiske beslutningsprocesser. Der 
bør måles og føres overvågning for at sikre gennemsigtighedens værdi og ansvarstagen af de 
beslutninger og afgørelser, som foretages af EU og landenes regeringer. Borgere og 
civilsamfundets interesse skal prioriteres over finansielle særinteresser. Yderligere skal 
uddannelse i medborgerskab og kritisk stillingtagen fremme befolkningens deltagelse i offentlige 
debatter. 
 

2. LIGESTILLING OG MENNESKERETTIGHEDER – Offentlige politikker og lovgivning bør sikre, 
i fællesskab med den Europæiske og internationale lov om menneskerettigheder, at Europas 
borgere og rejsende i Europa, har samme ret til beskyttelse og kan benytte deres rettigheder til 
frihed, som sikrer dem at leve og agere i overensstemmelse med deres egne religiøse og 
kulturelle overbevisninger. EU bør forbedre de politikker og handlingsplaner, som er til for at sikre 
ligestilling blandt køn og generelt.  
 
 

3. ET STÆRKT SOCIALT EUROPA – Den sociale model for Europa bør tilbyde fuld beskyttelse 
til alle indbyggere, samtidigt med fattigdom nedbringes og der gives muligheder for at alle kan 
trives. Anstændige jobs og rimelige indkomster skal udvaske skellet mellem rig og fattig, og skal 
komme alle til gode så der sikres værdig tilværelse. Alle skal have muligheden for anstændige 
jobs, ligestilling, forbedrede levestandarder og mindsket ulighed i generelt velvære mellem lande 
og på tværs af generationer. Social inklusion og beskyttelse, anstændige job, ligestilling mellem 
kønnene, velvære og sundhedssystem, mulighed for husstand til en overkommelig pris, 
samfundsmæssig retfærdighed, kvalitetsuddannelse og lige mulighed for kulturel udfoldelse bør 
være de politiske hovedprincipper, som føres på nationale såvel som Europæiske plan. 
 

4. AMBITIØS KLIMAINDSATS – Paris-aftalen bør være fuldt efterlevet i overensstemmelse med 
EU’s mål om mindsket udledning i 2030 og 2050, med en grænse for temperaturstigninger på 
maksimalt 1,5 grader. Yderligere skal der gennem ambitiøse klimapolitikker, inkluderende 
gentagende udfasninger af fossile brændstoffer og i stedet et øget fokus på energieffektivitet og 
generelt fald i energiforbrug. EU skal fremskynde den bæredygtige omvending til 100% 



vedvarende energi, som er til en overkommelig pris for borgere, og ikke ender ud i områder uden 
energi.  
 

5. FORBEDRET KONTROL OG BEHANDLING AF NATURRESSOURCER – Generelle 
standarder skal forbedres, og tilstedeværelse af ren luft og vand, samt sikker og næringsrig mad 
bør håndhæves og være i fokus. Ambitiøse målingsmetoder må implementeres, for at sikre mod 
afskovning og tab af biodiversitet, både i Europa og på globalt plan. Dernæst skal der føres en 
mere bæredygtig udnyttelse af naturressourcer. Mål for Europas forbrug af ressourcer bør 
foretages og disse skal sættes i forhold til jordens kapacitet og evne til at producere, som skal 
føre til implementering af strategier for tilstrækkeligheden af disse.  
 

6. BÆREDYGTIGE OG SUNDE FØDEVARESYSTEMER – Reformen for fælles landbrugspolitik 
er nødvendigt for at producerer sundere og mere næringsrig mad, som skal være til rimelige 
priser til fordel for mindre- og økologiske landbrug. Dette skal sikre bedre beskyttelse af natur og 
miljø, øget madkvalitet, regionale landbrugsmarkeder, sundere og bedre håndtering af mad og 
mindre madspild. EU bør prioritere og fremme overgangen til økologiske smålandbrug og 
fokusere på genplantning af skove, for at sikre mod klimaforandringer.  
 

7. ANSVARLIGT SKATTESYSTEM – Mål og regler for afgifter skal sikre, at alle virksomheder 
betaler en rimelig andel i skat og derigennem bidrager til det nationale og Europæiske 
fællesbudget, for at sikre socioøkonomisk velfærd i landene. EU bør forpligte sig til effektivt at 
bekæmpe tilstedeværelsen af europæiske skattelylande og undvigelse af beskatninger verden 
over.  
 

8. FOKUS PÅ FAIR-TRADE – International handel bør være et middel for at opnå effektiv 
distribuering af varer og ydelser, der respekterer forskellige sociale fællesskaber og samfund.  
Handelsaftaler bør have fordel for arbejdere og mindre producenter, og må ikke blive anset som 
et redskab, som udelukkende er i interesse for multinationale virksomheder og investorer. Dette 
skal garantere værdige jobs og bedre sociale sikkerhedsnet. Handel og investeringsaftaler skal 
laves hovedsageligt til fordel for velfærd og offentlige interesser, i stedet for udelukkende at være 
komme virksomheders interesser til gode. Eksisterende VIP-rettigheder for investorer og 
domstole der fordrer disse bør afskaffes.  
 

9. EU’S ROLLE I VERDEN – EU er hovedansvarlig for at opnå målene for bæredygtig udvikling i 
2030. EU skal sikre, at alle interne såvel som eksterne politikker er sammenhængende og 
stemmer overens med de 17 verdensmål. EU’s udviklingsbistand bør prioritere de lande, som er 
mest i nød, og komme de mest marginaliserede til fordel. Yderligere bør EU rekonstruere dets 
investeringer og prioriteringer for at sikre bæredygtig udvikling, fattigdomsbekæmpelse, og give 
universel adgang til fundamentale rettigheder verden over. Vi bør aktivt støtte bindende 
Europæiske og internationale menneskerettighedsforpligtelser for forretninger der operere 
oversøisk, og yderligere påvirke FN til at formulere en traktat, der sikrer menneske- og 
arbejdsmarkedsrettigheder. 
 

10. EN HUMAN HÅNDTERING AF MIGRATIONSSITUATIONEN – Europa bør tage en ledende 
rolle i at sikre human håndtering af den globale migration, som kommer til fordel for alle, som er 
involverede. Asylansøgere skal være velkomne i Europa og skal behandles ud fra FN’s 
flygtningekonventioner. 
 

11. NØDVENDIG OG ANSVARLIG FORSKNING – EU-investeringer bør ikke gå ud over offentlige 
goder og skabe sociale udfordringer. Forskning der bliver prioriteret og finansieret i dag bør have 
afgørende indflydelse på fremtidens samfund og vores planet. Vores forskning bør gøre Europa 
og verden miljømæssigt bæredygtig, fredfyldt og sikrer, at det er et sundt sted at leve. 
Præferencer må ikke længere være militærbudgetter og handelsprioriteter. EU’s forskning bør 
være demokratisk, for det fælles gode, lokaliserede og respekterede globale grænser, som 
betyder et skift fra stor vækst, profit for mindretallet samt ressourceintensive økonomiske 
modeller.  
 



12. BÆREDYGTIGT EU-BUDGET – EU-budgettet bør benytte dets potentiale til at katalysere 
bæredygtighed, økonomisk retfærdighed og generel sundhed gennem dets investeringer i social 
infrastruktur, uddannelse, kultur og klimahandling. Dette inkluderer udfasning af ikke-
bæredygtige investeringer og subsidier, såvel som bestyrkelse af muligheden for at blive holdt til 
ansvar. Med andre ord, det bør være et budget, som er lavet for og med fokus på folket og 
planeten.  

 
 

***** 
This Manifesto is signed by: 

 
11.11.11 
Access to Medicines Ireland 
Act Alliance EU 
ActionAid International 
ALDA – European Association for Local 
Democracy 
Alliance for Cancer Prevention 
Ambiente & Salute 
Association Biom 
ASVIS – Italian Alliance for the Sustainable 
Development 
ATTAC 
BankTrack 
Birdwatch Ireland 
Both ENDS 
Caritas Europa 
CATAPA 
CBM 
CEE Bankwatch Network 
CEE Network for Gender Issues 
CEE web for Biodiversity 
CEEweb for Biodiversity 
Centre for Research on Multinational 
Corporations (SOMO) 
CEV- European Volunteer Centre 
Climate Action Network Europe (CAN Europe) 
Climate Alliance 
COFACE Families Europe 
Collectif Causse Méjean - Gaz de schiste NON 
! 
Commons Network 
Conservation International Europe CI-Europe 
Cooperatives Europe 
Coordinadora de ONGD-España 
Coordination SUD 
Culture Action Europe 
Destilator sustainable solutions 
Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung (DSW) 
Deutscher Naturschutzring (DNR) 
Don Bosco International 
Don Bosco Network 
DOPPS-BirdLife Slovenia 
Drustvo Gibanje TRS 
Earth Forever Foundation 
Eco Justice Macedonia 
Eco Partners for Sustainable Development 
ECOLISE 
Eco-union 
Education International 

EMCEMO 
Estonian Roundtable for Development 
Cooperation 
ETICAMBIENTE 
EU-CORD 
Eurochild 
Eurodiaconia 
EuroNGOs 
EUROPA LAICA 
European Anti-Poverty Network (EAPN) 
European Association for the Education of 
Adults (EAEA) 
European Civic Forum 
European Community Development Network 
European Disability Forum (EDF) 
European Environmental Bureau (EEB) 
European Federation of National 
Organisations Working with the Homeless 
(FEANTSA) 
European Federation of Public Service Unions 
(EPSU) 
European Partnership for Democracy 
European Patients’ Forum 
European Public Health Alliance (EPHA) 
European Youth Forum 
EuSAIN 
Fair Trade Advocacy Office 
FERN 
Fisnua 
FleXibles 
Focus 
Food & Water Europe 
Fossil Free München 
Friends of the Earth Austria 
Friends of the Earth Bosnia and Herzegovina 
Friends of the Earth Cyprus 
Friends of the Earth Europe 
Friends of the Earth Georgia 
Friends of the Earth Germany 
Friends of the Earth Ireland 
Friends of the Earth Netherlands 
Friends of the Earth Poland 
Friends of the Earth Russia 
Friends of the Earth Scotland 
Friends of the Earth Spain 
Friends of the Earth Sweden 
Futuro en Comun 
GCAP Italy 
Global Call to Action Against Poverty (GCAP) 



Global Forum for Media Development (GFMD) 
Global Health Advocates 
Goede Waar Foundation 
Greek Forum of Refugees 
Green Budget Europe 
Green Liberty 
Greenpeace EU Unit 
Hellenic Platform for Development 
HelpAge International 
Housing Europe 
Human Rights International Corner 
IFOAM 
IFOAM EU 
IG Geld und Nachhaltigkeit 
Impact Storytelling 
IMZTR 
Institute for Sustainable Development - Inštitut 
za trajnostni razvoj 
Institute for sustainable Development 
Foundation 
InTeRCeR - Institute for sustainable 
development and holistic solutions 
International Council on Social Welfare (ICSW) 
International Planned Parenthood Federation 
European Network (IPPF EN) 
International Presentation Association 
Italian Alliance for Sustainable Development 
Jaka Kranjc 
Karel de Grote University College 
Keep Ireland Fracking Free 
Legambiente 
Les Amis de la Terre France 
Lifelong Learning Platform 
Light for the World International 
Lithuanian NGDO Platform (NNVBO 
Platforma) 
Mahatma Gandhi Human Rights Organisation 
Make Mothers Matter EU delegation 
MEP Merja Kyllönen 
National Youth Council of Ireland 
NeSoVe / Network Social Responsibility 
No al ttip /No al jefta 
No Excuse Slovenia 

Nyt Europefra 
Organisation Démocratique des Travailleurs 
Immigrés au Maroc 
Oxfam International EU Office 
Oyu Tolgoi Watch 
Pesticide Action Network Europe 
Piratenpartij Amsterdam 
Plan International EU Office 
Povod, Slovenia 
SAFE- Safe Food Advocacy Europe 
Save the Children 
SDG Watch Austria 
Search for Common Ground 
Seas at Risk 
Sherpa 
Simple citizen 
SKOP Malta 
SLOGA – Slovenian Global Action 
Slow Food 
Social Platform 
Soleterre – Strategie di Pace ONLUS 
SOLIDAR 
Solidarité Laïque 
SOS Children’s Villages 
Stakeholder Forum for a Sustainable Future 
Stop AIDS Alliance 
Stop-ttip-Italia 
Terre des Hommes 
The Danish 92 Group 
The Finnish NGDO Platform to the EU Kehys 
Transparency International EU 
Ugent 
Umanotera 
Verein Vielfalt nutzen in Ybbs 
Vogelbescherming Nederland - BirdLife in The 
Netherlands 
Vredesactie 
Welthaus Graz-Seckau 
Wetlands International – European 
Association 
Women Engage for a Common Future (WECF) 
World Vision EU Representation Office 
WWF European Policy Office 
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