ELECCIONS EUROPEES:
ABRAÇAR LA MEDITERRÀNIA ÉS SALVAR EUROPA
Crida
La Mediterrània sempre ha estat el bressol de civilitzacions de tot Europa i, quan
defensem el concepte de dos bàndols separats i oposats, simplement n’ignorem
la història mil·lenària, amb el perill que això comporta. A la Mediterrània han
nascut llengües, religions, sistemes filosòfics i disciplines científiques que han
nodrit les civilitzacions desenvolupades a la regió al llarg de la història. Ha
representat l'espai privilegiat on les cultures dels pobles del Pròxim Orient, l’Àfrica
del Nord i l’Europa del Sud podien entrar en contacte, barrejar-se i amalgamar-se.
En efecte, és el bressol de les primeres societats urbanes d'Orient, de les
civilitzacions grecoromana, judeocristiana i musulmana, de períodes il·lustradors
com el Renaixement i on van néixer ciutats cosmopolites com Alexandria, Tànger,
Venècia, Constantinoble/Istanbul, Tessalònica i Dubrovnik. La Mediterrània és una
cruïlla, on durant mil·lennis tot s'ha fos, enriquint-se: persones, animals,
mercaderies, vaixells, idees, religions, estils de vida i fins i tot plantes.
Remodelar la noció de ciutadania
per salvar Europa
Avui dia, moltes forces polítiques estan compromeses a "salvar" el projecte de la
UE del nacionalisme, dels discursos basats en la identitat i dels règims antiliberals,
la qual cosa nega els grans progressos realitzats al continent europeu en termes
de reconeixement dels drets i de les llibertats i de consciència democràtica. No
obstant això, "salvar" Europa sense abraçar la Mediterrània és una causa
perduda. No es pot refundar Europa tancant-ne les fronteres geogràfiques i
mentals: això només anunciaria el final del projecte d'integració europea.
Els drets no poden ser privilegi d'uns pobles en detriment d'altres, en particular
dels que els envolten. Els dèficits democràtics d'alguns règims de ciutadania a la
Mediterrània i les disparitats entre ells -amb múltiples estatuts i formes de
pertinença, així com drets, deures i responsabilitats que de vegades trontollennomés es pot superar mitjançant una ciutadania transnacional, inspirada en
l'esperit mediterrani i basada en la diversitat, l'intercanvi i l'hospitalitat, en què ni
l'eurocentrisme ni l'autoritarisme puguin generar discriminacions individuals o
socials per motius de nacionalitat, religió, gènere o classe social.

Un destí comú, oportunitats extraordinàries
A les portes de les eleccions europees, aquesta és la nostra crida a la ciutadania
europea: Europa pot renéixer si ofereix un destí comú al bressol de les seves
civilitzacions: la Mediterrània. Europa continuarà sent un far d'humanisme si
encarna amb empatia els valors positius que hem heretat de la cruïlla
mediterrània. Ha de completar el seu procés d'integració respecte a la
Mediterrània per evitar la seva pròpia desintegració.
Per això, demanem a les forces polítiques que participen en les eleccions
parlamentàries del 2019 que advoquin per una nova iniciativa per a la integració
entre el continent europeu i l'espai mediterrani. La Mediterrània significa una
comunitat de prop de cinc-cents milions de persones, un patrimoni cultural únic,
la llar de més de trenta llengües, paisatges impressionants i una biodiversitat
sorprenent, la segona en importància després de les selves tropicals, una forma
de vida rural única i una dieta alimentària mundialment reconeguda, fonts
d'energia extraordinàries i, finalment, però no per això menys important, un
potencial humà fantàstic en els camps de les ciències, la cultura, el
desenvolupament econòmic, l’espiritualitat, el treball i la creativitat.
U n a i n i c i a t i v a d e d i à l e g d ’à m b i t r e g i o n a l i u n p r o c é s
constitucional de gran abast
El que necessitem ara és una visió clara i comuna per a Europa i la Mediterrània,
que doni lloc a una iniciativa de diàleg a escala regional i a un procés constituent
de gran abast, en el qual hi participin la ciutadania i les comunitats de totes dues
ribes. No hi ha solució als reptes regionals si Europa només es mira a ella mateixa.
Ni en termes de reformar el model de desenvolupament, aplicar polítiques
migratòries justes, aturar la degradació ambiental, generar oportunitats
d'ocupació i benestar o consolidar espais democràtics, ni en el desmantellament
del terror i dels nacionalismes basats en l'odi.
Fa setanta-cinc anys, quan la Segona Guerra Mundial encara estava en plena
expansió, un grup d'intel·lectuals i militants antifeixistes, internats a l'illa de
Ventotene, van escriure un Manifest per a una "Europa lliure i unida". Aquest
Manifest va llançar la visió de la integració europea com a motor de pau i
prosperitat precisament en el moment en què ningú hi hauria apostat. Avui estem
vivint de facto una nova guerra global, que enfronta cultures i identitats religioses
entre elles; frustra les lluites dels pobles per la llibertat i la justícia en nom de
l'estabilitat, el creixement i els interessos nacionals; empeny les famílies a fugir de
la desesperació, i enfronta els éssers humans amb la natura.

El front de batalla més calent d'aquesta guerra inventada travessa la
Mediterrània. Per això hem llançat aquesta crida a una "Mediterrània lliure i
unida que comparteixi un destí comú amb Europa", just en el moment en què
ningú hi apostaria.
Eleccions europees 2019: L'oportunitat adequada per
abraçar la Mediterrània
Quan les dues ribes finalment es trobin i s’abracin, estem convençudes que les
seves institucions, recursos, intel·ligència i potencial humà proporcionaran les
solucions per salvar Europa de la temptació de la desintegració i sostreure els
seus veïns mediterranis dels perills de l'autoritarisme i el caos.
Aquest és el programa que ens agradaria que les eleccions europees del 2019
posessin sobre la taula. Aquest és el llegat que Europa i la Mediterrània mereixen
avui, perquè -plegades- puguin tornar a entrar en l'escena mundial com a far
d'il·luminació, humanisme, hospitalitat i progrés.
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Maydan és una associació de ciutadans, homes i dones, que incolu activistes,
intel·lectuals, artistes, empresaris, investigadors i altres, compromesos en la
construcció d'una ciutadania mediterrània i un destí comú entre els pobles de
la regió.
www.maydan-association.org

