Το μανιφέστο της Ομοσπονδίας των Νέων Ευρωπαίων
Πράσινων (ΟΝΕΠ)
(FYEG Common Manifesto)

1. Κοινωνική Ευρώπη
Για μια κοινωνική Ευρώπη της αλληλεγγύης, για μία Ευρώπη αντίθετη στην
αθέμιτη πολιτική λιτότητας!
Η Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζει τις συνέπειες της εφαρμογής ενός
λανθασμένου οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου με μη ρυθμιζόμενες
χρηματοπιστωτικές αγορές, ανεξέλεγκτο τραπεζικό σύστημα και την κυριαρχία
του ιδιωτικού κέρδους σε βάρος της δημόσια ευημερίας. Μέχρι τώρα, η μόνη
απάντηση είναι η εφαρμογή άδικων και εξοντωτικών μέτρων λιτότητας, από τα
οποία τόσο οι άνθρωποι όσο και η οικονομία υποφέρουν. Δεν μπορούμε να
διασώζουμε τις τράπεζες, και να αγνοούμε ότι το πιο επείγον πακέτο διάσωσης

είναι αυτό που απαιτείται από τα κοινωνικά πρότυπα των ευρωπαίων πολιτών!
Μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της Ευρώπης σήμερα είναι το τεράστιο
ποσοστό ανεργίας των νέων σε πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η FYEG στηρίζει αλλά και αποτελεί Εγγύηση για τη
Νεολαία. Ωστόσο, αυτή η στήριξη αλλά και η εγγύηση για τη νεολαία δεν είναι
αρκετά. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια αυτού του τεράστιου
ποσοστού ανεργίας, τα οποία μπορούν να οφείλονται τόσο στα αυστηρά μέτρα
λιτότητας όσο και στο συστημικά ασταθές και επιβλαβές οικονομικό μοντέλο. Η
ευρωπαϊκή ενοποίηση πηγάζει από τους ευρωπαίους που υπερασπίζεται ο ένας
τον άλλον. Η παραβίαση της βασικής αρχής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και
της κοινής κοινωνικής ασφάλισης διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις τρέχουσες
κρίσεις. Η λύση σε εθνικό επίπεδο δεν είναι επαρκές μέτρο όταν βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των πλούσιων Ευρωπαίων και
των φτωχών Ευρωπαίων. Σήμερα, η κούρσα των μισθών προς τα κάτω, η
υπέρ-φορολόγηση και η αλλαγή των κοινωνικών πρότυπων είναι πρόβλημα
όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η FYEG υπερασπίζεται μία εργατική νομοθεσία που βασίζεται στο κοινό καλό και
την ποιοτική εργασία. Η απασχόληση αποτελεί βασικό δικαίωμα και όχι
προνόμιο, η αντιμετώπιση της ανεργίας, ειδικά μεταξύ των νέων, αλλά και η
διασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας, θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη
προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια κοινωνική Ευρώπη χρειάζεται
κοινά ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα, όπως ένας κοινός ελάχιστος μισθός,
προσιτά ενοίκια και το δικαίωμα στην ποιοτική και δωρεάν υγειονομική
περίθαλψη και την εκπαίδευση, χωρίς τα παραπάνω να βασίζονται στο
χαμηλότερο δυνατό συμβιβασμό. Χρειαζόμαστε έναν οδικό χάρτη για μια
κοινωνική Ευρώπη με βραχυπρόθεσμα μέτρα και μακροπρόθεσμους στόχους.
Οι φορολογικοί παράδεισοι και ο κάθε είδους φορολογικός ανταγωνισμός
μεταξύ των χωρών πρέπει να σταματήσει. Για μια πραγματική οικονομική

ένωση, ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα με κοινά φορολογικά πρότυπα είναι
απαραίτητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τραπεζικό σύστημα χρειάζεται επίσης
μια βαθιά μεταρρύθμιση: η FYEG απαιτεί μια αποτελεσματική ρύθμιση του
ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Οι οικονομικές δραστηριότητες υψηλού
κινδύνου πρέπει να απαγορευθούν ώστε να μειωθεί η αποσταθεροποιητική
κερδοσκοπία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια αυτού του
τεράστιου ποσοστού ανεργίας, τα οποία μπορεί να οφείλονται τόσο στα
αυστηρά μέτρα λιτότητας όσο και στο συστημικά ασταθές και επιβλαβές
οικονομικό μοντέλο.

H FYEG απαιτεί:

1. Να σταματήσετε αμέσως την πολιτική λιτότητας. Χτυπά εκείνους που
βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση (όπως οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι άνεργοι,
ιδίως οι γυναίκες, ή οι μετανάστες) αυτές οι πολιτικές, είναι άδικες, είναι επιζήμιες
για την οικονομία και αναγκάζουν τους πολίτες να υποστούν τις συνέπειες της
εταιρικής απληστίας και της ανευθυνότητας. Θα πρέπει να διενεργείται
λογιστικός έλεγχος του δημόσιου χρέους από τους πολίτες να εντοπίζεται ποια
τμήματα είναι παράνομα και να αρνούνται να επιστρέψουν αυτό το παράνομο
χρέος. Η FYEG αγωνίζεται για ένα εναλλακτικό μοντέλο ευρωπαϊκής οικονομίας
και προτείνει εναλλακτικά μέσα για την αντιμετώπιση των πολλαπλών κρίσεων.
Θέλουμε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, όπου εκείνοι που κατέχουν όλο και
περισσότερο και επωφελούνται από τις προνομιακές θέσεις τους, να
συμβάλλουν επίσης περισσότερο για το κοινό καλό. Θέλουμε μια Ευρώπη της
αλληλεγγύης, όπου οι τράπεζες δεν μπορούν να εκβιάζουν τις κυβερνήσεις και
είμαστε αντίθετοι με μια Ευρώπη, όπου τα κέρδη ιδιωτικοποιούνται, ενώ οι
ζημίες κοινωνικοποιούνται. Η FYEG απαιτεί μια πράσινη μετάβαση σε μια δίκαιη,
ισότιμη και κοινωνικά βιώσιμη οικονομία.

2. Οικονομική αλληλεγγύη μέσα από μία «πράσινη» και προοδευτική
δημοσιονομική ένωση. Με αυτό τον τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα
μπορούσε να αποφασίσει πώς θα διαχειρίζεται τους ευρωπαϊκούς φόρους.
Υποστηρίζουμε την υψηλή φορολόγηση για κάθε καταστροφική ενέργεια στην
φύση και για την χρήση των φυσικών πόρων, καθώς και την προστασία των
ατόμων με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Απαιτούμε μια οικονομία όπου η φιλική
προς το περιβάλλον προσέγγιση δεν θα θεωρείται πολυτέλεια και όπου η
οικολογική μετάβαση θα πρέπει να χρηματοδοτείται μόνο από όσους μπορούν
να το αντέξουν οικονομικά!
Ας καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή με τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής
δημοσιονομικής αρχής. Ας καταπολεμήσουμε τους φορολογικούς παραδείσους,
το φορολογικό ντάμπινγκ και κάθε είδους φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των
χωρών, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού σε επίπεδο ΕΕ ελάχιστων
φόρων, όπως εταιρικού φόρου και του φόρου επί της μεγάλης περιουσίας και
κληρονομιάς. Επιπλέον, η ΕΕ χρειάζεται μια κοινή εταιρική φορολογική βάση,
θέτοντας τους ίδιους όρους κέρδους για όλες τις εταιρείες. Τα μέτρα αυτά είναι
αναγκαία για την εφαρμογή της αλληλεγγύης στην ΕΕ, ζητώντας ένα δίκαιο
μερίδιο από εκείνους που μπορούν να αντέξουν οικονομικά τη χρηματοδότηση
ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, κλείνοντας έτσι την ψαλίδα του
χάσματος μεταξύ των εταιρειών που κερδίζουν πολλά και εκείνων που
πλήττονται από το οικονομική σύστημα.

3. Πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων σε ολόκληρη
την ΕΕ: πρέπει να θεσπιστούν σε επίπεδο ΕΕ οι κοινές και υψηλού επιπέδου

συνθήκες εργασίας, οι μισθοί και τα πρότυπα ασφαλείας για την απασχόληση
και για την προστασία του εργατικού δυναμικού από την εκμετάλλευση για χάρη
της «ανταγωνιστικότητας» της κάθε χώρας. Ας προωθήσουμε μία ισχυρότερη
φωνή για τα συνδικάτα και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ας τους
δώσουμε πραγματική ισχύ τόσο στο εσωτερικό των επιχειρήσεων όσο και
στην πολιτική διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Η ίδρυση επιχειρήσεων από
εργαζόμενους, καθώς η μετατροπή των επιχειρήσεων σε συνεταιρισμούς
πρέπει να στηρίζονται και να διευκολύνονται από ευνοϊκές νομικές ρυθμίσεις.

4. Αντιστρέψτε την τρέχουσα τάση των περικοπών και συστηματική
ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών - η οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι μια
δημοσιονομική και ανθρώπινη καταστροφή - και υποστηρίξτε τις κρατικές και
περιφερειακές επενδύσεις σε θεμελιώδεις δημόσιες υπηρεσίες, όπως η
εκπαίδευση, η υγεία, η στέγαση, τις κοινωνικές υπηρεσίες ή πρώτα
προγράμματα εργασίας, με σκοπό να συνδυάσετε την αποτελεσματικότητα με
την υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και την τόνωση της
απασχόλησης. Υποστηρίξτε το γεγονός ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, όπως το
νερό, η ενέργεια, οι μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων, ταχυδρομικές υπηρεσίες
και η επικοινωνία πρέπει να γίνουν πάλι δημόσια ιδιοκτησία ή / και την
ιεράρχηση των συνεταιριστικών εταιρειών και των κοινωνικών επιχειρήσεων.

5. Η ΕΕ πρέπει να ερευνήσει και να κάνει συγκεκριμένα βήματα όσον αφορά τις
πολιτικές αναδιανομής του πλούτου που θα οδηγεί στην θεσμοθέτηση του
πανευρωπαϊκού βασικού εισοδήματος αλλά και του ανώτατου ορίου μισθού,
χωρίς την άρση των υφιστάμενων κοινωνικών παροχών, αλλά ως

συμπληρωματικό μέτρο. Απαιτούμε την κατάργηση των επιδομάτων και την
αύξηση του πεδίου εφαρμογής των διαρθρωτικών ταμείων προκειμένου να
χρηματοδοτηθούν οι μηχανισμοί, όπως η ασφάλιση της ανεργίας, το γονικό
επίδομα, τις συντάξεις, την δημόσια υγειονομική περίθαλψη και τις καινοτόμες
κοινωνικές επενδύσεις (συνεργατικές επιχειρήσεις, γεωργικοί συνεταιρισμοί ...).
Ένα πανευρωπαϊκό βασικό εισόδημα δεν είναι μόνο ένα εργαλείο για
μεγαλύτερη δημοσιονομική και οικονομική ανεξαρτησία, αλλά πρώτα και κύρια
ένα μέτρο για τις παραμελημένες κοινωνικές ομάδες ώστε να έχουν πρόσβαση
σε μια αξιοπρεπή ζωή. Η θέσπιση του βασικού εισοδήματος είναι επίσης ένα
μέτρο για τη μετάβαση προς μια πραγματική ανθρωποκεντρική οικονομία όπου
οι ανάγκες των ανθρώπων βρίσκονται στο επίκεντρο ενός μη εξαναγκαστικού
οικονομικού συστήματος.

6. Μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματος. Για παράδειγμα, η ΕΚΤ πρέπει να
γίνει μια δημοκρατικά ελεγχόμενη δημόσια τράπεζα που θα της επιτρέπεται να
δανείζει απευθείας τα κράτη μέλη ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαχωρισμό των
«λιανικών τραπεζικών» (retail banking) δραστηριοτήτων από τις ριψοκίνδυνες
επενδυτικές δραστηριότητες , καθώς και τον περιορισμό του μεγέθους και του
μέγιστου επίπεδου χρέους των τραπεζών ώστε να αποτραπεί το «too big to
fail» . Το τραπεζικό σύστημα χρειάζεται μια βαθιά μεταρρύθμιση, να
ανακατευθύνουν τα κεφάλαια μακριά από την κερδοσκοπία των τοξικών
χρηματοπιστωτικών προϊόντων και να προσανατολιστούν στην κοινωνική
επιχειρηματικότητα, τους συνεταιρισμούς και τη χρηματοδότηση της
οικολογικής μετάβασης, με μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών και
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών την προώθηση συνεργατικών,
περιβαλλοντικών και κοινωνικά φιλικών τραπεζών. Επιπλέον, οι μέτοχοι και οι
επενδυτές θα πρέπει να λογοδοτούν ανάλογα με το στο βαθμό των
επενδύσεών τους, για την πτώχευση μιας τράπεζας ή της εταιρείας, αντί αυτές

να στηρίζονται με χρήματα των φορολογουμένων. Επιπλέον η FYEG κάνει
έκκληση για μια γνήσια τραπεζική ένωση, υπεύθυνη μεταξύ άλλων για την
αποτελεσματική τραπεζική λύση σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Η διαφάνεια
και η λογοδοσία είναι ένα ζωτικής σημασίας αποτέλεσμα για την αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα.

7. Το δικαίωμα στη στέγαση πρέπει να διασφαλίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι πανευρωπαϊκές επενδύσεις σε προσιτή και κοινωνική στέγαση, παρέχουν
περισσότερη κινητικότητα και ασφάλεια για τους νέους και μεγαλύτερη
ενσωμάτωση των ατόμων από διαφορετικά υπόβαθρα. Παροχή νομικού
πλαισίου στήριξης των οικογενειών που δεν είναι σε θέση να συνεχίσουν να
πληρώνουν τα στεγαστικά τους δάνεια για την πρώτη κατοικία τους και ορισμός
της έξωσής τους ως παράνομη.

8. Ένα ευρωπαϊκό σύστημα εκπαίδευσης κατάλληλο για τον 21ο αιώνα.
Αιτούμαστε την αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη
μιας χειραφετημένης αντίληψης για την παιδεία. Να ενδυναμωθεί η νεολαία αντί
να δημιουργούνται εποχιακοί υπάλληλοι, και να υποστηριχθεί μια μη-τυπική,
διαπολιτισμική εκπαίδευση, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εκπαίδευσης
της ιθαγένειας και του πολίτη κυρίαρχα. Το πρόγραμμα σπουδών των
εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών θα πρέπει να είναι σε θέση να
παρέχει παρόμοια επίπεδα της ποικιλομορφίας και της εξειδίκευσης και πρέπει
να έχει ένα κοινό ευρωπαϊκό στοιχείο το οποίο και να αναγνωριστεί πλήρως και
στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (ECTS) για να γίνει πιο ευέλικτο,

λιγότερο περιοριστικό και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αλλαγής των
πανεπιστημίων. Ένα σύστημα που δίνει χώρο για ατομικές επιλογές, δίνει τη
δυνατότητα να προωθηθεί η κινητικότητα των σπουδαστών και οι
διαπολιτισμικές ανταλλαγές. Οι ευκαιρίες του Erasmus πρέπει να ενισχυθούν με
περισσότερες θέσεις αλλά και επιλογές περιοχών όπου οι νέοι να βιώνουν από
πρώτο χέρι την Ευρώπη, αλλά και να είναι πιο προσιτές για τους πολίτες με
λιγότερο ευνοϊκό κοινωνικό υπόβαθρο.

9. Προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως μεταβατικό μέτρο πριν επιτευχθεί η πραγματική
αλλαγή του συστήματος είναι η επίτευξη της συμφωνίας «Εγγύηση για τη
Νεολαία» η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί με την κατάλληλη χρηματοδότηση της
τάξης των 8 δισ. ευρώ ετησίως τουλάχιστον. Πρέπει να διασφαλιστεί η
διαθεσιμότητα της νόμιμης απασχόλησης, της αμειβόμενης μαθητείας ή των
ευκαιριών κατάρτισης για τους νέους, όχι μόνο στις χώρες καταγωγής τους
αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα για την
Νεολαία,οι βιώσιμες επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να
υποστηριχθούν και να ενισχυθούν.

10. Η προώθηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με την ώθηση της
οικονομίας προς μια κοινωνικο-οικολογκή μετάβαση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
με επενδύσεις σε πράσινους τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι
χαμηλές εκπομπές άνθρακα στις μετακινήσεις, τις μεταφορές και τις υποδομές, η
έρευνα και η εκπαίδευση, η ανάπτυξη, οι δημόσιες υπηρεσίες και η στέγαση. Θα
πρέπει να υποστηριχθεί η οικονομία της μικρής κλίμακας και της τοπικής

παραγωγής, καθώς και η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης με σκοπό την
αυξημένη επάρκεια. Οι ώρες εργασίας θα πρέπει να μειωθούν με σκοπό την
δίκαιη κατανομή της εργασίας. Η δημόσια στήριξη δεν θα πρέπει να
κατευθύνεται μόνο προς τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, αλλά και στις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις. Η αναδιάρθρωση της οικονομίας μας, είναι ζωτικής
σημασίας ώστε να δημιουργηθεί μια πιο ισότιμη, κοινωνική και οικολογική
Ευρώπη.

11. Υπέρβαση της ιδέας της οικονομικής ανάπτυξης ως το κύριο οικονομικό
στόχο της οικονομικής πολιτικής. Δεν είναι ούτε το ΑΕΠ ούτε το "3% του
ελλείμματος" τα κριτήρια του Μάαστριχτ που δεν μας λένε τίποτα για την
ευημερία του λαού, την κατάσταση του περιβάλλοντος ή τη δίκαιη κατανομή του
χρόνου και του πλούτου σε μια κοινωνία. Ως εκ τούτου, η FYEG απαιτεί να
στραφούν πέρα από αυτούς τους δείκτες ως κριτήρια προσανατολισμού για τη
λήψη πολιτικών αποφάσεων. Θέλουμε μια πιο κοινωνική, ισότιμη και οικολογική
κοινωνία και όχι αριθμούς. Εναλλακτικοί δείκτες, όπως ο συντελεστής GINI
μπορούν να μας βοηθήσουν στην ανίχνευση των ανισοτήτων, αλλά και αυτοί
δεν θα πρέπει να τηρούνται δογματικά.

2. Δημοκρατική Ευρώπη
Η ικανότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και η αρχιτεκτονική της

λήψης αποφάσεων να είναι δημοκρατική και συμμετοχική διότι θα καθορίσει το
μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Για κάθε πολιτικό όργανο, η εμπιστοσύνη
είναι απαραίτητη για τις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων μέσα και με τα θεσμικά
όργανα. Το σύστημα της ΕΕ, με την έλλειψη διαφάνειας και την μικρή δύναμη
των άμεσα εκλεγμένων οργάνων δεν ήταν μέχρι τώρα σε θέση να οικοδομήσει
αυτή την εμπιστοσύνη - γι 'αυτό χρειαζόμαστε ουσιαστικές αλλαγές στο σύνολο
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, να στηριχτεί η ΕΕ στη δημοκρατική συμμετοχή
και την λογοδοσία. Η Ευρώπη εξακολουθεί να θεωρείται ως ένα έργο των ελίτ.
Η FYEG θέλει να την κάνει ένα «εργαλείο» των ανθρώπων που ζουν στην
Ευρώπη
Η FYEG απαιτεί πραγματική δημοκρατία τώρα. Μια κοινωνία δεν μπορεί ποτέ να
δημιουργήσει μια σφαίρα η ισότητας, η αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης,
χωρίς εξασφάλιση ισχυρών πολιτικών δικαιωμάτων μέσω της ολοκληρωμένης
πρόσβασης σε πληροφορίες online και offline, χωρίς δωρεάν και υψηλής
ποιότητας εκπαίδευση, χωρίς εφαρμογή των ψηφιακών δικαιωμάτων, χωρίς
δικαιώματα των μειονοτήτων, χωρίς την ελευθερία του λόγου και των μέσων
ενημέρωσης, χωρίς την ζωντανή κοινωνία των πολιτών, τους αξιόπιστους και
διαφανείς θεσμούς και τους ενεργούς πολίτες που αισθάνονται την εξουσία να
είναι μέρος των συζητήσεων και αποφάσεων.
Η FYEG πιστεύει ότι μόνο η Ευρώπη είναι σε θέση να λύσει τις ευρωπαϊκές
κρίσεις, αν τολμήσει να ξεπεράσει τα διαρθρωτικά δημοκρατικά ελλείμματα της
και λάβει περισσότερο υπόψη της τους ανθρώπους, περιορίσει την εξουσία των
λόμπι, «αναγκάσει» τους πολίτες να συμμετέχουν άμεσα στη λήψη αποφάσεων
για παράδειγμα μέσω της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών και αν
τολμήσει να λαμβάνει αποφάσεις στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, καθώς και
να εισάγει την αρχής της δημοκρατίας στις επιχειρήσεις και στο εκπαιδευτικό
σύστημα. Χρειαζόμαστε μια πανευρωπαϊκή συζήτηση για τη δημοκρατική
ανανέωση, και όχι μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα επηρεάσει τους
πολιτικούς θεσμούς και προς όφελος όλων των τμημάτων της κοινωνίας,

συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού τομέα, με περισσότερο έλεγχο επί των
τραπεζών, και ισχυρή εκπροσώπηση των εργαζομένων και συνεταιριστικών
επιχειρήσεων.

Η FYEG απαιτεί:

1. Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι ανοικτές, διαφανείς και
συμμετοχικές.
Πρέπει να εφαρμοστεί ο εκδημοκρατισμός σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων, σχολείων, πανεπιστήμιων,
τραπεζών, πολιτιστικών ιδρυμάτων και εταιρειών. Όλες οι μεγάλες κυβερνητικές
θέσεις αλλά και οι θέσεις των δημόσιων οργανισμών θα πρέπει να
στελεχώνονται από δημοκρατικά εκλεγμένους ανθρώπους
συμπεριλαμβανομένων και των αρχηγών κρατών.
Η λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα πρέπει να γίνεται με την συμμετοχή των
πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, της
παροχής ψηφιακών συμμετοχών και των εργαλείων μηχανισμών
διαβουλεύσεων και άμεσης δημοκρατίας, όπως οι νομοθετικές πρωτοβουλίες,
τα δεσμευτικά δημοψηφίσματα και τα προγράμματα συμμετοχής των τοπικών
φορέων.
Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι διαφανής . Τα σχετικά
έγγραφα και σχέδια πολιτικής των θεσμικών οργάνων της ΕΕ θα πρέπει να είναι
διαθέσιμες στο κοινό. Σε περίπτωση κινδύνου για την ατομική ακεραιότητα ή τη
δημόσια ασφάλεια, τα δικαστήρια θα πρέπει να αποφασίσουν ποια τμήματα θα
μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Για να περιοριστεί η επιρροή των μεγάλων
εταιρειών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όλοι οι ιθύνοντες θα πρέπει να
δημοσιοποιούν τις όποιες συναντήσεις τους και την συχνότητά τους. Πρέπει να

πολεμήσουμε τα μεγάλα επίπεδα της πολιτικής διαφθοράς.
Η Νομοθεσία και οι επιπτώσεις της σε διάφορες κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να
επικυρώνεται σε μια συμμετοχική διαδικασία με κατάλληλη εκπροσώπηση των
αρχών και των ενδιαφερομένων ομάδων, περιλαμβανομένων των εθνικών
μειονοτήτων.
Η δημοκρατία χρειάζεται μια ενημερωμένη κοινωνία που να γνωρίζει τα
δικαιώματά της και όπου οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι και ικανοί να αναλάβουν
την ευθύνη για τον άλλον.

2. Εφαρμογή και διασφάλιση της αρχή της επικουρικότητας: οι αποφάσεις
πρέπει να λαμβάνονται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, εφ' όσον αυτό είναι το
πιο αποτελεσματικό επίπεδο δράσης.

3. Χρειαζόμαστε μια θεσμική μεταρρύθμιση της ΕΕ: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
είναι το μόνο θεσμικό όργανο της ΕΕ που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες. Ως
εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με ένα δεύτερο θεσμό, θα πρέπει να
έχει τη νομοθετική εξουσία σε επίπεδο ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα
πρέπει να έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να απορρίπτει μεμονωμένα μέλη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και έχει δικαίωμα ψήφου σε όλα τις διαφορετικά
κομμάτια του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο, τη
στιγμή που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, θα πρέπει να
συν-αποφασίζει με το Κοινοβούλιο και να εκπροσωπεί την τοπική και εθνική
ποικιλομορφία της Ευρώπης. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στις μικρές χώρες
να έχουν φωνή και να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημοκρατική

διαδικασία. Η Επιτροπή πρέπει να είναι δημοκρατικά υπόλογη, και όχι να
απαρτίζεται από εθνικούς αντιπροσώπους και να παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης
μόνο από τα δύο τρίτα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

4. Πανευρωπαϊκά υπερεθνικά ψηφοδέλτια: το 50% των εδρών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου πρέπει να εκλέγεται με πανευρωπαϊκά υπερεθνικά ψηφοδέλτια, με
όριο εισόδου το 3% των ψήφων.

5. Να γίνει προεργασία προς την κατεύθυνση της μείωσης του ηλικιακού ορίου
του ψηφοφόρου. Η μείωση του ηλικιακού ορίου πρέπει να γίνει σε κάθε
κράτος-μέλος και να γίνουν τα 16 χρόνια για τις Ευρωπαϊκές εκλογές.

6. Η FYEG υποστηρίζει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών της Ευρώπης,
όπως της Φρισίας, της Σκωτίας, τις διαδικασίες δημοψηφίσματος της
Καταλονίας και των Βάσκων και την ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια
Ιρλανδία.

7. Η FYEG θέλει να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI):
Υπάρχει πολύς χώρος για βελτίωση. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα
πρέπει να προωθηθεί καλύτερα για να διασφαλιστεί η πλήρης ενημέρωση των

πολιτών για αυτό το εργαλείο, για τη συμμετοχική δημοκρατία και τη συλλογή
υπογραφών και άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες θα πρέπει να
απλοποιηθούν . Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να έχει
δεσμευτικό χαρακτήρα - πράγμα που σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει
πάντοτε να συντάσσει μια πρόταση νομοθεσίας μετά από μια επιτυχημένη ECI ,
και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία για ένα πανευρωπαϊκό
δημοψήφισμα πάνω σε αυτή την πρόταση.

8. Νέα Σύμβαση για το μέλλον της Ευρώπης : Μια νέα, ανοικτή, διαφανής και
χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκή σύμβαση είναι ο τρόπος για μία δημοκρατική
μεταρρύθμιση στη θεσμική βάση της ΕΕ η οποία να παρέχει ένα κοινό όραμα για
το μέλλον της Ένωσης. Η σύμβαση αυτή πρέπει να είναι ανοικτή στην κοινωνία
των πολιτών και στις προτάσεις των πολιτών, να εργαστούν στη βάση των
ανοιχτών συνεδριάσεων , και να είναι σε θέση να αποφασίσει δημοκρατικά για
το πεδίο εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και τη διέξοδο από την οικονομική,
χρηματοπιστωτική, οικολογική και κοινωνική κρίση στην Ευρώπη, λαμβάνοντας
υπόψη τις ανάγκες των μειονοτήτων.
Κατά τη διαδικασία της σύμβασης η FYEG υποστηρίζει μια ομοσπονδιακή
Ευρώπη, η οποία να είναι οικονομικά ανεξάρτητη από τα κράτη μέλη. Η
σύμβαση πρέπει να οδηγήσει σε ένα νέο Σύνταγμα και να επικυρωθεί από
πανευρωπαϊκό δημοψήφισμα.

9. Ένα ασφαλές, ελεύθερο και ανοικτό διαδίκτυο: Πρέπει να προστατεύεται η
πρόσβαση στο Διαδίκτυο ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Ένα ανοικτό και
ουδέτερο διαδίκτυο παίζει σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες του δημόσιου
διαλόγου και των δημοκρατικών αλλαγών. Πρέπει να προωθηθούν ειδικά μέσα

ψηφιακής συμμετοχής στις πολιτικές διαδικασίες. Θα πρέπει να είναι εγγυημένη
η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και της ελευθερίας της έκφρασης,
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των πληροφοριοδοτών και θα πρέπει
να προωθηθούν ανοικτές άδειες, ιδιαίτερα στη δημόσια διοίκηση.

10.Η FYEG απαιτεί από την ΕΕ να κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες.

11. Η ΕΕ έχει μια ισχυρή διεθνή ευθύνη έναντι των συγκρούσεων. Η ΕΕ πρέπει
να επικεντρωθεί στην πρόληψη των συγκρούσεων, να σταματήσει τις εξαγωγές
όπλων και την παραγωγή τους, την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων, να
δράσει αποφασιστικά εναντίον του διεθνούς εμπορίου όπλων και να
χρησιμοποιεί όλα τα μη στρατιωτικά μέσα και τις διόδους για την πρόληψη της
κλιμάκωσης των συγκρούσεων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το ολιστικό
κοινωνικο- πολιτικό πλαίσιο της χώρας. Αμέσως μετά την σύγκρουση, η ΕΕ
πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της ειρήνης και τις
διαδικασίες διατήρησης της ειρήνης, καθώς και την ανασυγκρότηση των
κοινωνιών. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει και την «εκπαίδευση» για την ειρήνη
για όλους. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι όλες οι περιθωριοποιημένες
ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των νέων, θα έχουν κεντρικό
ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Η αναπτυξιακή συνεργασία θα πρέπει να συντονίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Θα πρέπει να εστιάζεται στις τοπικές οργανώσεις και να αγωνίζεται για μια
πραγματική κυριότητα των έργων και των διαδικασιών από τους ίδιους τους
ανθρώπους. Οι πολυεθνικές εταιρείες δεν πρέπει να έχουν επιρροή σε αυτές τις

διαδικασίες συνεργασίας. Η παγκόσμια κοινωνική αλληλεγγύη δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται ως «δούρειος ίππος» για την νεοαποικιοκρατία.
Είναι σημαντικό να προωθήσει την κατανόηση ότι η παγκόσμια ανισότητα
προκαλείται από ένα άδικο και αντιδημοκρατικό διεθνές σύστημα και ότι οι
κύριες πολιτικές για τον τερματισμό της παγκόσμιας φτώχειας πρέπει να
επικεντρωθούν σε τομείς πολιτικής εκτός του τομέα της τυπικής ανάπτυξης, η
οποία περιλαμβάνει το διεθνές εμπόριο, τις γεωργικές επιδοτήσεις, και την
διεθνή συνεργασία σε φορολογικά θέματα.
Το ΝΑΤΟ είναι ένα αδιαφανές και αντιδημοκρατικό απομεινάρι του Ψυχρού
Πολέμου και δεν παρέχει απαντήσεις σε τρέχουσες παγκόσμιες ανασφαλείς
συνθήκες . Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταργηθεί.
Όχι στρατούς, όχι πολέμους. Μια πολιτοφυλακή της ΕΕ, όχι ένας στρατός,
μπορεί να σχηματιστεί ως ένα ανεπιθύμητος μεν αλλά αναγκαίος προσωρινός
αμυντικός μηχανισμός για την παροχή τοπικής ασφάλειας για τους Ευρωπαίους.
Όλα τα μεγάλης εμβέλειας ιμπεριαλιστικά στρατιωτικά οχήματα και όπλα θα
πρέπει να καταργηθούν και να μην διατηρούνται ακόμα και κάτω από το
πρόσχημα των αμυντικών αναγκών. Ο ΟΗΕ θα πρέπει να είναι ένας φορέας,
χωρίς στρατό και οι αποφάσεις του θα πρέπει να λαμβάνονται κάτω από ένα
πολύ δημοκρατικό τρόπο και οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να είναι ανώτερες
από κάθε άλλες εθνικές αποφάσεις.
Ο ΟΗΕ θα πρέπει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο διπλωματικά,
δικαστικά και οικονομικά μέτρα εκτός των ανθρωπιστικών αποστολών για να
διευθετεί τις ανά τον κόσμο συγκρούσεις. Οι υποχρεωτική στρατιωτική θητεία
θα πρέπει να καταργηθεί. Η μη υποχρεωτική στρατιωτική θητεία θα πρέπει να
αποτελεί κριτήριο για την ένταξη των υποψηφίων χωρών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

3. Φύλο και ΛΟΑΔ+
(Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Διεμφυλικοί & Διαφυλικοί, και κάθε άλλος που δεν
εμπίπτει στα κυρίαρχα σεξουαλικά και φυλετικά πρότυπα)

Συνέτριψε τη Πατριαρχεία – Δε πρόκειται να συντριβεί μόνη της!

Η FYEG είναι μια φεμινιστική οργάνωση καθώς αναγνωρίζουμε την πατριαρχεία
ως το κυρίαρχο πλέγμα αξιών που εισάγει διακρίσεις και είναι βίαιο απέναντι
στις γυναίκες, τα LGBTQ + άτομα, τα κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα και τους
μετανάστες.

Συνεπώς η FYEG απαιτεί:

1. Οι διακρίσεις με βάση το φύλο, την έκφραση φύλου, τον σεξουαλικό
προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου πρέπει να σταματήσουν. Νομοθεσία
κατά των διακρίσεων, με συγκεκριμένα μέτρα, προγράμματα και
αποτελεσματικές τιμωρίες πρέπει να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν στα κράτη
μέλη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί
στην καταπολέμηση της διατομεακής διακριτικής μεταχείρισης, όπως η διπλή
διάκριση με βάση την εθνικότητα των ανθρώπων ή / και τη φυλή, το φύλο, την
ταυτότητα φύλου και / ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

2. Τα εγκλημάτων μίσους και η βία με βάση το φύλο, την έκφραση φύλου, τον

σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου, πρέπει να αναγνωριστούν
από τους ποινικούς κώδικες και τέτοια εγκλήματα δεν πρέπει να μένουν
ατιμώρητα. Οι δικαστικές διαδικασίες πρέπει να είναι ευαίσθητες και να μην
αφήνουν χώρο για διπλή διάκριση και τη θυματοποίηση των επιζώντων αυτών
των εγκλημάτων. Το κράτος και οι εκπρόσωποί του δεν πρέπει ποτέ να
ανέχονται οποιεσδήποτε πράξεις βίας που διαπράττονται από την ομοφοβία,
την τρανσφοβία, τον μισογυνισμό, τον ρατσισμό ή οποιαδήποτε άλλη
μισανθρωπία που σχετίζεται προς άλλες ομάδες και θα πρέπει να στείλει ισχυρά
μηνύματα προς το κοινό.

3. Πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της ελλιπούς
εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική και την οικονομία, ώστε να
εξασφαλιστεί ότι ένα ορισμένο ποσοστό των θέσεων θα καταληφθεί από
γυναίκες στο κοινοβούλιο, στα εταιρικά διοικητικά συμβούλια, στην κυβέρνηση
και σε άλλα επίπεδα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Οι ίδιες οι ποσοστώσεις
δεν λύνουν την αιτία της ανισότητας των δύο φύλων, αλλά είναι ένα σημαντικό
βήμα για την αντιμετώπιση των ανδροκρατούμενων σφαιρών της πολιτικής και
της οικονομίας . Αμφισβητούν της πατριαρχικές νόρμες και μπορούν να
προσφέρουν διαφορετικά πρότυπα. Οι ποσοστώσεις αυτές πρέπει να
πηγαίνουν χέρι- χέρι με προγράμματα και εκστρατείες για την ενίσχυση της
ισότητας των φύλων σε όλους τους κοινωνικούς τομείς. Για να ξεπεραστεί το
πολύ σημαντικό χάσμα στις αμοιβές των δύο φύλων, πρέπει να
αντιμετωπιστούν διαφορετικά προβλήματα. Ένα από αυτά θα είναι να
επιβληθούν κυρώσεις σε εταιρείες που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν γιατί
πληρώνουν μικρότερους μισθούς στις γυναίκες από ότι στους άνδρες στις ίδιες
θέσεις. Ένα άλλο θα ήταν μια κοινωνική επαναξιολόγηση αυτών των θέσεων
εργασίας που καλύπτουν κυρίως γυναίκες, όπως η εργασία φροντίδας, όπου οι
μισθοί θα πρέπει να αυξηθούν. Το τεράστιο ποσό των απλήρωτων δουλειών
του σπιτιού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως τόσο πολύτιμη όσο και ο

μισθός που εξαρτάται από το γραφείο ή την εργασία στο εργοστάσιο.

4. Διασφάλιση της επιλογής της επαγγελματικής και οικογενειακής ισορροπίας
για όλους τους πολίτες της ΕΕ, ανεξάρτητα από το φύλο. Η φροντίδα των
παιδιών πρέπει να είναι κατανεμημένη μέσα στις οικογένειες, οι γονικές άδειες θα
πρέπει να οργανώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα 6 +6 +6 όπου κάθε γονέας
παίρνει έξι μήνες από τη γονική άδεια και οι έξι μήνες που απομένουν
μοιράζονται ελεύθερα μεταξύ των δύο. Ισότιμα μοντέλα πρέπει να βρεθούν για
να δεχθούν την ποικιλομορφία των σύγχρονων οικογενειών - η ίδια στήριξη
πρέπει να ισχύει για εκείνους που αποκλίνουν από το «παραδοσιακό» πρότυπο
μιας οικογένειας, μητέρα-πατέρας-παιδί. Η παροχή οικονομικής στήριξης σε
οικογένειες για τη φροντίδα των παιδιών, και οι δωρεάν παιδικοί σταθμοί και
νηπιαγωγεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε κάθε παιδί στην ΕΕ μέχρι το 2020.
Οι εργοδότες και τα ταμεία της ΕΕ πρέπει να συμβάλουν στην γονική άδεια και
την οικονομική υποστήριξη.

5. Τα αναπαραγωγικά δικαιώματα πρέπει να διασφαλίζονται για όλους τους
ανθρώπους στην Ευρώπη. Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία πρέπει να
βελτιωθεί και να προωθηθεί με εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχολεία και σε
όλους όσους το ζητούν. Πρέπει να παρέχεται δωρεάν και διαθέσιμη
αντισύλληψη.
Το δικαίωμα στην άμβλωση πρέπει να εξασφαλίζεται και να πληρώνεται από τη
δημόσια υγειονομική περίθαλψη. Οι κρατικοί και θρησκευτικοί κανόνες, δεν
πρέπει να παρεμβαίνουν στην κυριαρχία των γυναικών πάνω στο σώμα τους,
τη σεξουαλικότητα και την αναπαραγωγή τους.

6. Απαιτούμε κωδικό/χρηματοδότηση Ταυτότητας Φύλου για τον

Προϋπολογισμό της ΕΕ. Όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με τον
προϋπολογισμό, θα πρέπει να εξετάζονται εκ των προτέρων σε σχέση με τις
πιθανές επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων. Επιπλέον, μια
ενδελεχής αξιολόγηση του προϋπολογισμού πρέπει να διεξαχθεί εκ των
υστέρων.

7. Αντίταξη στις κατασταλτικές πολιτικές σε LGBTQ + ατόμων εντός και εκτός της
ΕΕ, σε συνεργασία με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το
Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και με τοπικές και περιφερειακές ΜΚΟ.
Απαιτούμε έντονη διπλωματική δράση σε χώρες εχθρικές προς τα LGBTQ +
άτομα, μέσω κυρώσεων των καταπιεστικών κυβερνήσεων που τιμωρούν και
διώκουν ποινικά πολίτες βάσει της ταυτότητας φύλου ή του σεξουαλικού
προσανατολισμού, ή πλήρες εμπάργκο στις χώρες που τιμωρούν LGBTQ +
άτομα με θανατική ποινή.
Απαιτούμε το συνδυασμό διπλωματικών κυρώσεων και πολιτικών προστασίας,
για την υποστήριξη LGBTQ + ατόμων, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη. Πρέπει
να παρέχεται πολιτικό άσυλο για LGBTQ + ακτιβιστές και ανθρώπων που
διώκονται από LGBTQ + εχθρικές κυβερνήσεις.

8. Πρέπει να ξεπεράσουμε τον δυαδισμό των φύλων. Πρέπει να προωθηθεί η
αναγνώριση και η προαγωγή της διαφορετικότητας των φύλων. Η απαραίτητη
υποδομή, η οικονομική στήριξη και ευκαιρίες ενδυνάμωσης πρέπει να
παρέχονται.
Η διχοτόμηση βάσει του κανονιστικού δίπολου που αναγκάζει τους ανθρώπους
να ταυτιστούν με την ταυτότητα είτε του αρσενικού είτε του θηλυκού, πρέπει να
ξεπεραστεί.
Ως πρώτο βήμα, στο έγγραφο ταυτοποίησης πρέπει να προστεθεί μια επιλογή

για ένα τρίτο φύλο. Σε μακροπρόθεσμη βάση, σε ένα έγγραφο ταυτοποίησης η
κατηγορία «φύλο» δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.
Το δυαδικό σύστημα του φύλου στις κοινωνίες μας προκαλεί σημαντικά
προβλήματα, για παράδειγμα στους ανθρώπους που φέρουν χρωματοσώματα
και των δύο φύλων. Η κοινωνία και το δίκαιο πρέπει να αναγνωρίσουν ότι
υπάρχουν περισσότερα από δύο φύλα. Οι άνθρωποι που φέρουν και
χρωματοσώματα και των δύο φύλων δεν πρέπει να αναγκάζονται να
υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Η αναγκαστική χειρουργική επέμβαση
πρέπει να τιμωρείτε.

9. Απαιτούμε ισότιμο γάμο και ισότιμο δικαίωμα σε οικογενειακή ζωή. Το Δίκαιο
του Γάμου, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να γίνει ουδέτερο από
πλευράς φύλου. Εντωμεταξύ, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να
αναγνωρίζουν τους γάμους από όλα τα άλλα κράτη μέλη και να διασφαλίζουν
την πρόσβαση παντρεμένων ατόμων του ιδίου φύλου σε άλλες χώρες, για
άτομα που ζουν σε χώρες όπου αυτός ο γάμος δεν αναγνωρίζεται.
Δεν υπάρχει ευνοημένο είδος σχέσης. Γι 'αυτό η FYEG απαιτεί ότι όλα τα
προνόμια και τα ειδικά δικαιώματα για τους παντρεμένους συντρόφους να
καταργηθούν.
Το δικαίωμα υιοθεσίας πρέπει να διασφαλίζεται για όλες τις μορφές των
σχέσεων και των οικογενειών.
Οι καταναγκαστική δοκιμές, για τον ιό HIV / AIDS και άλλων σεξουαλικά
μεταδιδόμενων λοιμώξεων, σε κάθε άτομο θα πρέπει να απαγορεύονται.
Ζητούμε επίσης στα Διαφυλικά άτομα να παρέχεται επαρκής προστασία από τις
υπάρχουσες πρακτικές που απαιτούν ότι τα Διαφυλικά άτομα πρέπει να
στειρώνονται.

10. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως τα σχολεία, διαιωνίζουν την
ετεροκανονικότητα σε καθημερινή βάση και να συμβάλουν στην αποδοχή της
ετεροφυλοφιλίας ως παντοτινής αξίας της σεξουαλικότητας. Η εκπαίδευση,
γενικότερα στην Ευρώπη, πρέπει να γίνει ευαίσθητη απέναντι στα θέματα του
φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου. Η
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία θα πρέπει να είναι χωρίς
αποκλεισμούς για την διαφορετικότητα των φύλων, θα πρέπει να καταπολεμά
τα στερεότυπα των φύλων, την ομοφοβία και την τρανσφοβία και να προωθεί το
σεβασμό προς τις LGBTQ + οικογένειες, αλλά όχι ως μέρος της θρησκευτικής
εκπαίδευσης.
Να διασφαλίζει ότι τα LGBTQ + θέματα, η φεμινιστική και queer θεωρία και η
ιστορία είναι μέρος του σχολείου και των πανεπιστημιακών σπουδών σε όλα τα
κράτη μέλη.
Όλα τα σχετικά ιδρύματα πρέπει να εφαρμόσουν προγράμματα και
αποτελεσματική αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού των LGBTQ + ατόμων
και του σεξισμού.

11. Την αύξηση της προβολής και των διαλόγων σε δημόσιο χώρο για θέματα
ισότητας των φύλων και LGBTQ +, και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
άτομα σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλική διαφορετικότητα (ιδίως όταν
πρόκειται για την επικοινωνία με τις κυβερνήσεις και τους επίσημους θεσμούς).

4. Ενέργεια, Κλιματική Αλλαγή και Γεωργία

Η νέα γενιά θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των περιβαλλοντικών
κρίσεων που αντιμετωπίζει σήμερα. Ο γρήγορος ρυθμός με τον οποίο
καταστρέφουμε τη φύση, εξαφανίζοντας διάφορα είδη ζωής και ρυπαίνοντας το
περιβάλλον μας, πρέπει να σταματήσει . Η εξάντληση του περιβάλλοντός μας
συνεχίζεται καθημερινά με πολλές διαφορετικές μορφές, αλλά αυτή η ποικιλία
των προβλημάτων δεν αντικατοπτρίζεται στις Πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Απρόθυμα εργαλεία που βασίζονται στις αγορές, όπως το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών ή οι στόχοι
εκπομπών, δεν επαρκούν για να παλέψουν με το ευρύ φάσμα των
περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνίας μας σήμερα. Οι
παλιοί τρόποι παραγωγής ενέργειας πρέπει να αποκλειστούν από την Ευρώπη
και οι επιδοτήσεις για άλλες ορυκτές πηγές ενέργειας, όπως η πυρηνική
χρειάζεται να σταματήσουν. Πρέπει να παράγουμε την ενέργειά μας εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με έναν οικολογικό, κοινωνικό και τοπικό τρόπο.
Επενδύοντας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αναπτύσσοντας ένα
Ευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας, «πράσινες» θέσεις εργασίας μπορούν να
δημιουργηθούν. Προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τις εκπομπές και να
αποφευχθεί η επικίνδυνη υπερθέρμανση του πλανήτη, η ενεργειακή επάρκεια και
η μείωση της χρήσης της ενέργειας πρέπει να έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα
στην περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ.
Η κοινή αγροτική πολιτική, όπως είναι τώρα, δεν είναι βιώσιμη. Οι
μεταρρυθμίσεις πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη πιο ηθικών και πιο
βιώσιμων τρόπων παραγωγής. Αυτό περιλαμβάνει περισσότερη παραγωγή
βιολογικών τροφίμων σε τοπικό επίπεδο, καθώς και κονδύλια για
προγράμματα καλλιεργειών. Προγράμματα για την ποιότητα ζωής στην
ύπαιθρο, που διατηρούν το φυσικό τοπίο και την άγρια ζωή, θα πρέπει να είναι
μέρος της κύριας στόχευσης κατά την κατανομή των γεωργικών
χρηματοδοτήσεων. Οι αγροτικές επιδοτήσεις δεν πρέπει να βλάπτουν τη ζωή
των ζώων ή ατόμων εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Η περίσσεια της
παραγωγής σημαίνει σπατάλη πόρων και ενέργειας και ως εκ τούτου, η

κατανάλωση και η παραγωγή αγαθών θα πρέπει να προσαρμόζονται στις
πραγματικές ανάγκες του λαού και της φέρουσας ικανότητας του πλανήτη .

Έτσι η FYEG ζητά :

1 . Να οδηγηθεί η Ευρώπη προς ένα μοντέλο με 100 % ανανεώσιμη ηλεκτρική
ενέργεια μέχρι το 2030 για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και να
διασφαλιστεί η ενεργειακή ανεξαρτησία και αυτάρκεια ως μέρος της
τοπικοποίησης της οικονομίας. Να υποστηριχθεί ενεργά μια αποκεντρωμένη,
μικρής κλίμακας και κοινοτικής ιδιοκτησίας ανανεώσιμη παραγωγή ενέργειας,
που θα συμπεριλαμβάνει ένα κοινό πρότυπο για την εμπορευματοποίηση αυτής
της παραγωγής. Να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ένα Πανευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο για να
καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση υψηλού ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Σύγκλισης και ομόλογα της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την
χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης και να επενδυθούν σε πράσινες
τεχνολογίες και έρευνα .
Να εγκαταλειφτεί η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Να
απαγορευτούν οι γεωτρήσεις ασφαλτούχων σχιστόλιθων και υδραυλικής
ρωγμάτωσης και η εξόρυξη πετρελαίου από πισσούχο (βιτουμενιούχο) άμμο.
Να δοθεί τέλος στις επιδοτήσεις για την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, την
εισαγωγή και την παραγωγή τους, να κλείσουν οι σταθμοί παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και να αποκλειστούν οι λανθασμένες
λύσεις τεχνολογιών, όπως της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) και
της σύντηξης. Να κατευθυνθεί η φιλοδοξία και η ελπίδα μας στο να ληφθούν
συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση μιας Ευρώπης χωρίς πυρηνικά.

Πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να στηρίζονται στην πυρηνική
ενέργεια. Το Τσερνομπίλ και η Φουκουσίμα μας έχουν διδάξει πόσο επικίνδυνη
είναι η εμπορική εκμετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας. Χρειαζόμαστε έναν
οδικό χάρτη για τη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας, αντί νέων
επιδοτήσεων και πιο φιλελεύθερων νομοθεσιών για την εκμετάλλευση της.
Να προωθηθούν διαρθρωτικές-δομικές αλλαγές των συστημάτων παραγωγής
και κατανάλωσης, δίνοντας προτεραιότητα στην επάρκεια, στην ενεργειακή
απόδοση και στη μείωση των απόλυτων επιπέδων της κατανάλωσης, και να
συμπεριληφθεί η εκπαίδευση για τη σωστή χρήση της ενέργειας .
Να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ κατά 50% από τα επίπεδα του
1990, σε όλους τους τομείς και όλα τα είδη ενέργειας έως το 2040. Το μέτρο αυτό
θα περιλαμβάνει δράσεις όπως την υποχρεωτική μόνωση για κάθε κτίριο, την
ενεργειακή απόδοση των οικιακών αναγκών και την αύξηση της χρήσης
μαζικών μέσων μεταφοράς .
Να προωθηθούν τα δίκτυα θερμότητας για τη θέρμανση του ιστού των πόλεων
που θα τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως το βιο-αέριο,
το υδρογόνο ή η βιομάζα. Η έρευνα θα πρέπει να εντατικοποιηθεί για την
παραγωγή ανανεώσιμου πετρελαίου τρίτης γενιάς.

2. Να αναπτυχθεί μια δεσμευτική Κοινοτική συνθήκη για την αλλαγή του κλίματος
το 2015 η οποία να περιλαμβάνει υποχρεωτικούς στόχους για την μείωση των
εκπομπών καυσαερίων - ξεκινώντας με μια μείωση κατά 40% από τα επίπεδα
του 1990 έως το 2020 - και να καταργηθούν οι εξαιρέσεις στο Ευρωπαϊκό
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, έτσι ώστε η γεωργία, η
δασοκομία και άλλοι επί του παρόντος αποκλειόμενοι τομείς της οικονομίας να
περιλαμβάνονται. Το μέγεθος των δικαιωμάτων εκπομπής στο πλαίσιο του
ΣΕΔΕ πρέπει να μειωθεί και τα δικαιώματα αυτά δεν πρέπει να παραχωρούνται
σε εταιρείες χωρίς χρέωση. Στο εξωτερικό, η ΕΕ πρέπει να δράσει ως

παγκόσμιος μεσίτης για την κλιματική αλλαγή και να γίνει ηγέτης για μια διεθνή
δεσμευτική συνθήκη για την κλιματική αλλαγή. Αυτή η διεθνής ηγετική
πρωτοβουλία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση του διεθνούς δικαίου
των συναλλαγών μέσω της προώθησης μιας δίκαιης μεταφοράς τεχνολογίας και
την απ-ανθρακοποίηση της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

3 . Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να φορολογηθούν - ελάχιστα
επίπεδα φορολογίας πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδο ΕΕ, αλλά τα κράτη
μέλη θα μπορούσαν να αυξήσουν αυτά τα επίπεδα πάνω από το ελάχιστο όριο.
Οι φόροι αυτοί δεν θα πρέπει να περιορίζεται στον τομέα των μεταφορών, αλλά
θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλους τους τομείς.

4 . Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι ένα δεσμευτικό ελάχιστο
για όλα τα κράτη μέλη. Δραστηριότητες επιβλαβείς για το περιβάλλον,
συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, πρέπει να
καταπολεμηθούν από την ΕΕ με ευρεία φορολογία, απαγορεύσεις και
κανονισμούς, τα οποία θα πρέπει να εκτελούνται από ένα Ευρωπαϊκό
περιβαλλοντικό όργανο με την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις σε κράτη και
εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με οδηγίες ή δικαστικές αποφάσεις. Μια
συνεκτική και αποτρεπτική περιβαλλοντική πολιτική θα μπορούσε να οδηγήσει
την ΕΕ να γίνει ένα ορατό και αξιόπιστο όχημα – παράδειγμα στον κόσμο πάνω
σε αυτό το θέμα.

5. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των βιοτόπων, με
μέτρα που θα περιλαμβάνουν την σύνδεση των περιοχών Natura 2000. Μια
μεγαλύτερη ώθηση για αποκατάσταση εκτάσεων στην πρότερη άγρια
κατάσταση (re-wilding), την αποκατάσταση των εξαφανισθέντων ειδών που

κυνηγήθηκαν από τον άνθρωπο, όπως οι λύκοι, οι κάστορες, τα
αγριογούρουνα ή οι αρκούδες κλπ, Χρηματοδότηση για περιβαλλοντικές
υπηρεσίες και προσαρμοζόμενα σχέδια για την κλιματική αλλαγή.

6 . Μείωση και μεταρρύθμιση του συστήματος γεωργικών επιδοτήσεων: να
καταργηθούν οι επιδοτήσεις στην αλιεία, την βιομηχανική γεωργία, τις
γεωργικές εξαγωγές και άλλες επιδοτήσεις επιζήμιες για το μικρό αγρότη του
Νότου. Οι επιδοτήσεις θα πρέπει να κατευθυνθούν προς μικρότερης κλίμακας
καλλιέργειες, προς τη διατήρηση του φυσικού τοπίου, προς πιο ηθικά και
βιώσιμα μέσα παραγωγής, όπως η βιολογική καλλιέργεια και προγράμματα για
την ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο όπως επίσης και την παροχή κινήτρων για την
εκ νέου αποαστικοποίηση της νεολαίας .

7 . Μια συνεκτική πολιτική για τη χρήση της γης, προκειμένου να διασφαλιστεί η
ασφάλεια στα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής της χρήσης
βιοκαύσιμων που ανταγωνίζονται την καλλιέργεια τροφίμων. Μια πολιτική που
θα αποκλείει την αποψίλωση των δασών και την υφαρπαγή της γης (παράνομη
αγορά γης) από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις εταιρίες.

8. Να αναγνωριστούν οι σπόροι ως κοινό αγαθό και να απαγορευθεί η
κατοχύρωσης του DNA σε υπάρχοντα φυτά. Να αποκλειστούν οι γενετικά
τροποποιημένοι οργανισμοί στη γεωργία, και να περιληφθεί η σήμανση στα ζώα
που τρέφονται με ΓΤΟ. Πρέπει να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια
στη βιομηχανία τροφίμων και να ενισχυθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών.

9. Προώθηση της χορτοφαγίας, της ολικής (αυστηρής) χορτοφαγίας και των

τροφίμων που δίνουν προσοχή στην τοπική, δίκαιη και εποχιακή παραγωγή.

10. Να προωθηθεί η υπεύθυνη κατανάλωση των αγαθών και των πόρων και να
καταπολεμηθεί η καταναλωτική κοινωνία. Τασσόμαστε υπέρ μιας κοινωνίας
που βασίζεται στον πολιτισμό, στην γνώση και υπηρετεί τον άνθρωπο.

5. Μετανάστευση και ελεύθερη κυκλοφορία
Όχι στα Σύνορα – Όχι στις Απελάσεις

Η ελεύθερη μετακίνηση είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Τα σύνορα και η
εφαρμογή αυστηρών συνοριακών ελέγχων δημιουργούν περιορισμούς στο
δικαίωμα αυτό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η FYEG πιστεύει ότι όλα τα
σύνορα θα πρέπει να απομακρυνθούν. Θέλουμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο
χωρίς σημεία ελέγχου, χωρίς περιορισμούς λόγω βίζας και της Ευρωπαϊκής
υπηρεσίας Frontex.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ένα χώρο ελεύθερης μετακίνησης των
πολιτών της. Ωστόσο το αρχικό πνεύμα της ΕΕ έχει προ πολλού εξαφανιστεί.
Ούτε για τους πολίτες της ΕΕ και ακόμη λιγότερο για τους υπηκόους τρίτων
χωρών, το πρόγραμμα έχει κρατήσει τις υποσχέσεις που έκανε κάποτε. Αντ
'αυτού, το πνεύμα του νόμου έχει αντιστραφεί και γίνεται πιο περιοριστικό για
τον καθένα. Πρέπει να επανέλθουμε στις αρχικές αρχές μιας Ευρώπης ανοιχτής
και αλληλέγγυας.
Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στο να
σπουδάζουν, να εργάζονται και να ζουν σε άλλες χώρες εκτός από την πατρίδα
τους. Η μετακίνηση εντός της ΕΕ θα πρέπει να είναι προσιτή, γρήγορη, άνετη και
φιλική προς το περιβάλλον. Η μετανάστευση πρέπει να θεωρηθεί ως

εμπλουτισμός και διατήρηση της κοινωνίας, αντί για κίνδυνος. Η FYEG απαιτεί οι
διαδικασίες πολιτογράφησης και η διπλή υπηκοότητα να είναι πιο προσιτές και
αποδοτικές. Η ιθαγένεια δεν πρέπει να συνδέεται με την εθνικότητα, αλλά με τον
τόπο διαμονής. Θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρόσβαση σε κοινωνικά,
οικονομικά και πολιτικά δικαιώματα. Η συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα είναι
το κλειδί για μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, για αυτό η FYEG απαιτεί το δικαίωμα
του εκλέγειν για όλους τους κατοίκους της ΕΕ με βάση τον τόπο της κατοικίας.
Η ΕΕ πρέπει να καταπολεμήσει τις αιτίες των αναγκαστικών μεταναστεύσεων με
μια δικαιότερη εμπορική και ισχυρότερη αναπτυξιακή πολιτική. Η FYEG απαιτεί
ένα καθεστώς ασύλου που να τιμά το όνομά του. Χρειαζόμαστε ισχυρά μέτρα
προστασίας για τους ανθρώπους που τρέπονται σε φυγή εξαιτίας πολέμου,
γενοκτονίας, πολιτικής, θρησκευτικής ή άλλης μορφής σοβαρής διάκρισης,
φυσικών καταστροφών και κλιματικής αλλαγής, αναξιοπρεπών συνθηκών
διαβίωσης και οικονομικής περιθωριοποίησης στις κοινωνίες τους. Οι
πρόσφυγες πρέπει να είναι ευπρόσδεκτοι παντού. Παίρνουμε την Οικουμενική
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά λέξη όταν ορίζει ότι «Κάθε
άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και του παρέχεται
άσυλο σε άλλες χώρες.» (Άρθρο 14 (1)), και πιστεύουμε ότι οι ευρωπαϊκές
κοινωνίες έχουν την υποχρέωση να παρέχουν προστασία για όσους την έχουν
ανάγκη.

Έτσι η FYEG απαιτεί :

1. Τη συνολική απαγόρευση των κέντρων κράτησης για τους μετανάστες και την
κράτηση ατόμων για μεταναστευτικούς λόγους. Η απέλαση των μεταναστών να
απαγορεύεται. (διαγραφή)

2. Αμφισβητούμε την έννοια της αφομοίωσης, που συνεπάγεται την υποχρέωση
των μεταναστών να εγκατασταθούν σε υπάρχουσες και σταθερές κοινωνίες,
εναρμονιζόμενοι με τον κυρίαρχο πολιτισμό.
Οι έννοιες της κοινωνικής ένταξης και της πολυφωνίας πρέπει να ενισχυθούν. Ο
στόχος πρέπει να είναι ένας συνεχής και να υπάρχει ένας διαρκής διάλογος
μεταξύ των διαφορετικών τρόπων ζωής ώστε να καταλάβουμε πώς μπορούμε
να ζήσουμε μαζί και να αποδεχτούμε την διαφορετικότητα. Η πολιτιστική,
ιστορική και γλωσσική ποικιλομορφία πρέπει να προστατεύεται, τα δικαιώματα
των μειονοτήτων πρέπει να υποστηρίζονται και ο διαπολιτισμικός διάλογος και
η αμοιβαία κατανόηση πρέπει να ενισχυθούν. Ο κοινωνικός και πολιτιστικός
διαχωρισμός των κοινωνιών μας, πρέπει να εξαλειφθεί.

3. Η ελεύθερη διακίνηση είναι ανθρώπινο δικαίωμα και πρέπει να είναι σεβαστή ,
εντός της Ευρώπης, σε όλη την επικράτεια της και πέρα από αυτήν. Η ΕΕ πρέπει
να είναι ένα φιλόξενο και φιλικό περιβάλλον . Δεν μπορεί να έχει πολιτικές
συνόρων και αντιδημοκρατικούς και μη διαφανείς οργανισμούς που
παραβιάζουν τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων, όπως η
FRONTEX. Σε πρώτη φάση, οι απαιτήσεις για θεώρηση βίζας σε μη κοινοτικές
χώρες θα πρέπει να μειωθούν. Εντός της ΕΕ, η Συνθήκη Σένγκεν πρέπει να
διευρυνθεί και πρέπει να αντισταθούμε στις προσπάθειες να την
αποδυναμώσουν και να επαναφέρουν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Ο
στόχος μας μακροπρόθεσμα είναι ο κόσμος του πολίτη.
Η συνεχιζόμενη στρατιωτικοποίηση των συνόρων της ΕΕ, καθώς και η
επέκταση του ελέγχου των συνόρων της ΕΕ στις δραστηριότητες στη θάλασσα
και στο έδαφος τρίτων χωρών πρέπει να σταματήσει! Η EUROSUR προσπαθεί να
πλέξει ένα σκληρό κλοιό επιτήρησης ολόκληρης της παραμεθόριας περιοχής της

ΕΕ. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες «state of the art», η πρωτοβουλία «έξυπνα
σύνορα» θα εγγράψει όλες τις εισόδους και τις εξόδους των υπηκόων τρίτων
χωρών προς την ΕΕ μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος. Τα σχέδια αυτά
θέτουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα όλων των μεταναστών και των πολιτών της
ΕΕ. Κάθε σύστημα «διαχείρισης των συνόρων» πρέπει να έχει ως κύριο σκοπό
την διάσωση και την προστασία των μεταναστών και όχι την πρόληψη της
«παράνομης μετανάστευσης».

4. Δεδομένου ότι η ΕΕ συμβάλλει σημαντικά στις περιβαλλοντικές και
οικονομικές συνθήκες που αναγκάζουν τους ανθρώπους του Νότου να
μεταναστεύσουν, έχει την ευθύνη να επανεξετάσει όλες τις πολιτικές της.
Ως εκ τούτου, η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει σε παγκόσμιο επίπεδο για την
καλύτερη εφαρμογή των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων.
Μια επιλογή θα ήταν η θέσπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών φόρων στο
εμπόριο που διεξάγεται στα σύνορα της ΕΕ.

5. Η ΕΕ πρέπει να έχει μια υπεύθυνη πολιτική ασύλου. Έως ότου αυτό επιτευχθεί
σε όσους έχουν αρνηθεί άσυλο, οι τελευταίοι δεν πρέπει να επιστρέφουν στη
χώρα καταγωγής τους, εφόσον υπάρχει κίνδυνος απάνθρωπης μεταχείρισης
τους. Πρέπει να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους
αιτούντες άσυλο. Η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει μια κοινή αρχή ασύλου και ένα
νέο σύστημα που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και την αμοιβαία
συνυπευθυνότητα μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ. Η Συνθήκη του Δουβλίνου
πρέπει να καταργηθεί. Το πολιτικό άσυλο πρέπει να διασφαλιστεί.

6. Η ΕΕ πρέπει να δεχτεί όλα τα αιτήματα ασύλου των προσφύγων από
εμπόλεμες περιοχές, όπως η Συρία , και να αυξήσει το πεδίο των «νόμιμων»
λόγων για τους οποίους οι πρόσφυγες μπορούν να φύγουν από τις χώρες τους,
και να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οικονομική δυσπραγία και τις
περιβαλλοντικές και κλιματικές αλλαγές. Δεν μπορεί από τη μία μεριά η ΕΕ να
πουλά όπλα προκαλώντας κύματα προσφύγων και από την άλλη πλευρά να
κλείνει τα σύνορά της.

7. Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι τα βασικά δικαιώματα διαφυλάσσονται εξίσου
για όλους τους ανθρώπους που ζουν στην ΕΕ είτε είναι μετανάστες είτε υπήκοοι
των κρατών μελών. Οι οικονομικές εκτιμήσεις δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τη
μεταναστευτική πολιτική.

8. Οι άδειες διαμονής πρέπει να είναι δωρεάν και να είναι εύκολη η απόκτηση
τους.

9. Ενίσχυση και ενθάρρυνση της κινητικότητας των νέων και των εργαζομένων
μέσα από προγράμματα κινητικότητας, καθώς και την κινητικότητα των
εταιριών σε τρίτες χώρες, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην ενίσχυση της
ευρωπαϊκής συνείδησης και της αλληλεγγύης,
και υποστηρίζουν τη διαπολιτισμική μάθηση. Τα διοικητικά εμπόδια θα πρέπει
να ξεπεραστούν.

Μετάφραση – επιμέλεια

Αμαξίδης Γιώργος
Δήμητρα Λυμπεροπούλου
Κρινιώ Τριαντοπούλου
Χριστίνα Κοττώρη
Ιωάννα Τάγαρη

