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Un Any Europeu del Voluntariat per a Tothom –per taxistes, infermeres, obrers 
industrials, dentistes, mestres, periodistes, estudiants, pensionistes- com a 
resposta a la crisi de l'euro! 
 
Mai abans d'ara havien rebut els joves d'Europa una millor educació. No 
obstant això, un de cada quatre europeus menors de 25 anys està sense 
ocupació. En diversos llocs, joves que no se senten representats han aixecat 
campaments i publicat les seves protestes. Els seus mètodes no són violents, 
però les seves exigències de justícia social són molt potents, ja sigui a 
Espanya, a Portugal, als països nord-africans, en ciutats dels Estats Units o a 
Moscou. Els uneix la ira davant d'un sistema polític que rescata bancs amb 
deutes exorbitants mentre alhora dilapida el futur dels seus joves. Si les 
esperances de les generacions més joves d'europeus són sacrificades a l'altar 
de la crisi de l'euro, el tan admirat model europeu també fracassarà. 
El president dels Estats Units John F. Kennedy va sorprendre al món amb la 
seva idea de crear, mitjançant voluntaris, un Cos de Pau: "No preguntis el que 
el teu país pot fer per tu, sinó què pots fer tu pel teu país". 
 
Aquesta és la raó per la que demanem a la Comissió Europea i als governs 
nacionals, al Parlament Europeu i als parlaments nacionals que promoguin una 
Europa de ciutadans que treballin activament, i garanteixin els requisits 
financers i legals, per l’any Europeu del Voluntariat per a Tothom com un model 
contrari a l'Europa establerta de dalt a baix, aquesta Europa de les elits i dels 
tecnòcrates que ha prevalgut fins ara. 
 
El propòsit és el de fer més democràtiques a les democràcies nacionals per així 
reconstruir Europa d'acord amb la proclama: "No preguntis el que Europa pot 
fer per tu, sinó què pots fer tu per Europa ¡Fent Europa!" 
Cap pensador –des Jean Jacques Rousseau a Jürgen Habermas- va voler mai 
una democràcia que només consisteix en poder votar periòdicament. La crisi 
del deute que actualment està estripant a Europa no és simplement un 
problema econòmic sinó també un problema polític. Necessitem d'una societat 
civil europea i de les perspectives de les generacions més joves si volem 
solucionar els assumptes candents d'avui. No ens podem permetre deixar que 
Europa es transformi en l'objectiu d'un moviment de ciutadans indignats contra 
una Europa sense europeus. 
 
L'Any Europeu del Voluntariat per a Tothom no s'ha dissenyat simplement per 
tapar forats. No està concebut com una fulla de parra institucional per als 
fracassos europeus. Consisteix en canvi en una organització d'autoajuda de 
desobediència creativa, com una força compensatòria del poder de les elits 
europees i nacionals existent en la política i els negocis. Que ofereix la 
possibilitat d'esperança i resistència davant d'una manca de visió de futur 
institucionalitzada. L'Any Europeu del Voluntariat per a Tothom és un acte 



d'autoafirmació de la societat civil europea. No configura un sistema d'almoines 
per a la joventut aturada. Es pot utilitzar per tornar a aprofitar la creativitat 
política i la legitimitat necessàries per construir una nova constitució en què es 
participi activament des de la base. 
 
La llibertat política no pot sobreviure en una atmosfera de temor. Només 
prospera i aconsegueix establir-se allí on la gent té un sostre que el protegeix i 
sap com va a viure matí i durant la seva vellesa. Per això Elano Europeu del 
Voluntariat per a Tothom necessita d'una sòlida base financera. Sol · licitem 
l'empresariat europeu que faci la seva pertinent contribució. 
 
Europa: "refugi" o "fortalesa"? Durant les passades dècades hem assistit a 
l'auge de la cultura política del encastellament, l'objectiu és el de defensar a 
Europa davant "l'altre" (aquells a qui s'etiqueta de potencials enemics i 
delinqüents). Però Europa, el bressol dels drets humans, ha estat considerada 
històricament com un refugi, un lloc on els que fugen de la violència i la 
persecució poden sentir-se segurs. És aquesta idea d'Europa com a refugi i no 
com a fortalesa la que necessita ser revitalitzada i posada en pràctica en 
aquesta reconstrucció d'Europa de baix a dalt. La identitat política europea 
depèn tant d'una mirada introspectiva com cap a l'exterior. La societat civil 
europea només serà una realitat quan els seus ciutadans aprenguin a veure 
amb els ulls aliens. 
 
Si Europa vol desenvolupar una cultura de baix a dalt, aquesta serà el resultat 
de les noves formes d'acció cívica que tenen lloc en les xarxes transnacionals. 
Campanyes d'abast global i europeu que es desenvolupen en àmbits per els 
problemes dels Estats nacionals no són capaços d'oferir solucions adequades: 
degradació ambiental, canvi climàtic, fluxos migratoris i de refugiats, xenofòbia, 
així com també en els diferents camps de les Arts. Cal acordar un nou 
contracte entre l'Estat, la Unió Europea, les estructures polítiques de la societat 
civil, el mercat, la seguretat social i la sostenibilitat. 
 
Què té de bo Europa? Quin és el valor d'Europa per nosaltres? En què model 
podria i hauria de basar l'Europa del segle XXI? Per a nosaltres ser europeus 
és ser capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos i de ser autocrítics. Europa 
és un laboratori d'idees polítiques i socials que senzillament no existeixen en un 
altre lloc. La identitat europea és el producte del diàleg i la discrepància entre 
moltes cultures polítiques diferents: les del Citoyen, el Citizen, el Staatsbürger, 
el Burgermatschappij, el Ciutadà, el Opywatel, el Politis, etc. Europa té a veure 
també amb la ironia, amb ser capaços de riure'ns de nosaltres mateixos. 
 
No hi ha millor manera de satisfer a Europa de vida i de riure que mitjançant 
l'esforç conjunt dels europeus del carrer actuant en el seu propi nom. 
 
 

 
Podeu donar el vostre suport a aquest manifest a 

 
http://manifest-europa.eu/?lang=es 

 


