
EUROPESE VERKIEZINGEN:
OMARM HET MIDDELLANDSE ZEEGEBIED, RED EUROPA

A P P E L

Het Middellandse Zeegebied, de Mediterranee, is de bakermat van de
beschavingen in Europa. Het idee van twee aparte regio’s aan weerszijden van de
Middellandse Zee, die tegenover elkaar staan, is niet verdedigbaar. Het is
simpelweg een ontkenning van een millennialange geschiedenis. Het
Middellandse Zeegebied heeft het leven geschonken aan talen, religies,
filosofische systemen en wetenschappelijke disciplines, die de beschavingen die
in de loop van de geschiedenis in de regio zijn ontstaan hebben gevoed. Het is
een bevoorrechte ruimte, waarin de culturen en volkeren van het Nabije Oosten,
Noord-Afrika en Zuid-Europa met elkaar in contact komen, mengen en
samensmelten. Het is de kraamkamer van de eerste stedelijke samenlevingen in
het Oosten, van de Grieks-Romeinse, joods-christelijke en islamitische
beschavingen, en van verlichtende tijdperken zoals de Renaissance. Waar
wereldsteden als Alexandrië, Tanger, Venetië, Constantinopel/Istanbul,
Thessaloniki en Dubrovnik ontstonden. Het Middellandse Zeegebied is een
knooppunt waar millennialang alles is samengekomen en elkaar heeft verrijkt:
mensen, dieren, goederen, schepen, ideeën, religies, leefstijlen en zelfs planten.

Me d i t e r r a a n b u r g e r s c h a p om 	 E u r o p a 	 t e r e d d e n

Vandaag de dag pogen veel politieke bewegingen het EU-project te ‘redden’ van
het nationalisme, van narratieven gebaseerd op identiteit, en van anti-liberale
regimes, die allemaal de grote vooruitgang ontkennen die op het Europese
continent geboekt is op het gebied van rechten, vrijheden en democratische
verantwoording. Maar het ‘redden’ van Europa zonder daarbij het Middellandse
Zeegebied te omarmen is een verloren zaak. Europa kan niet opnieuw tot leven
komen door zijn geografische en psychologische grenzen te sluiten: dat zal juist
het einde aankondigen van het Europese integratieproject.Rechten kunnen niet
een privilege zijn van een aantal landen ten koste van hun buurlanden. De
hedendaagse geografische versnippering van burgerschapsmodellen in het
Middellandse Zeegebied, met een veelvoud aan statussen en loyaliteiten en met
onzekere rechten, plichten en verbintenissen, kan alleen worden overwonnen
door een transnationaal burgerschapsmodel in het leven te roepen,



geïnspireerd door	de	mediterrane spirit	van	diversiteit,	uitwisseling en
gastvrijheid,	waardoor noch eurocentrisme noch autoritarisme kunnen leiden tot	
individuele of	collectieve discriminatie op	basis	van	nationaliteit,	religie,	gender	
of	sociale klasse.

E e n g em e e n s c h a p p e l i j k e b e s t emm i n g m e t 	 e e n
b u i t e n g ew o o n p o t e n t i e e l

Aan de vooravond van de Europese verkiezingen is dit ons appel aan Europese
burgers: Europa kan herrijzen als het een gemeenschappelijke bestemming biedt
aan de wieg van zijn beschavingen — het Middellandse Zeegebied. Europa zal een
baken van humanisme blijven als het met empathie de positieve waarden
belichaamt die we hebben geërfd van het mediterrane knooppunt. Europa moet
zijn integratieproces met het Middellandse Zeegebied voltooien om zijn eigen
disintegratie te voorkomen.Daarom vragen we de politieke bewegingen die
meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement om te pleiten voor
een nieuw initiatief gericht op de integratie van het Europese continent met het
Middellandse Zeegebied. Het Middellandse Zeegebied is een gemeenschap van
zo’n half miljard mensen, een uniek cultureel erfgoed, een thuis voor meer dan
dertig talen, voor adembenemende landschappen en een verbazingwekkende
biodiversiteit alleen voorbijgestreefd door het regenwoud, een wereldwijd
erkende agrarische cultuur en eetcultuur, buitengewone energiebronnen, en —
als laatste maar zeker niet als minste — een fantastisch menselijk potentieel in
wetenschap, cultuur, economische ontwikkeling, spiritualiteit, werk en
creativiteit.

E e n m a n i f e s t 	 a l s n i em a n d h e t 	 v e r w a c h t

Wat we nu nodig hebben, is een duidelijke en gemeenschappelijke visie voor
Europa en het Middellandse Zeegebied, die leidt tot een regiobrede dialoog en
een vergaand staatsrechtelijk proces, waarin burgers en gemeenschappen van
beide kusten zijn betrokken. Er is geen oplossing voor regionale uitdagingen als
Europa alleen naar zichzelf kijkt. Niet als het gaat over het hervormen van
ontwikkelingssamenwerking, het toepassen van rechtvaardig migratiebeleid, het
stoppen van de achteruitgang van het klimaat, het creëren van banen en
welvaart, en het verstevigen van de democratische ruimte. Niet als het gaat over
het slechten van terreur en op haat gebaseerd nationalisme.Vijfenzeventig jaar
geleden, toen de Tweede Wereldoorlog nog in volle gang was, schreef een groep
antifascistische intellectuelen en activisten, gevangengezet op het eiland
Ventotene, het manifest For a Free and United Europe.



Dit manifest	was	het	begin	van	een visie op	Europese integratie als motor	voor
vrede en welvaart,	juist op	een moment	waarop niemand het	verwachtte.
Vandaag de	dag	beleven we	de	facto	een nieuwe mondiale oorlog,	die	culturen
en religieuze identiteiten tegen elkaar uitspeelt.	Die	het	streven van	mensen naar
vrijheid en gerechtigheid frustreert,	in	de	naam van	stabiliteit,	groei en nationaal
belang.	Die	families	ertoe beweegt om	wanhoop te ontvluchten;	en die	mens en
natuur tegenover elkaar zet.De belangrijkste frontlinie van	deze zelf gecreëerde
oorlog loopt door	het	Middellandse Zeegebied.	Daarom lanceren wij deze oproep
voor een Free	and	United	Mediterranean	sharing	a	common	destiny	with	Europe.	
Juist op	een moment	waarop niemand het	verwacht.

E u r o p e s e v e r k i e z i n g e n 2 0 1 9 : 	 d é m o g e l i j k h e i d om 	 h e t 	
M i d d e l l a n d s e Z e e g e b i e d t e om a rm e n

Wanneer beide kusten uiteindelijk elkaar ontmoeten en omarmen, dan zijn wij
ervan overtuigd dat hun instituties, hulpbronnen, intelligentie en menselijk
potentieel zullen voorzien in de oplossingen die Europa redden van de verleiding
van disintegratie, en zijn mediterrane buren van de gevaren van autoritarisme en
chaos.Dit is het programma dat de Europese verkiezingen op tafel moeten leggen.
Dit is de nalatenschap waar Europa en het Middellandse Zeegebied vandaag de
dag recht op hebben. Zodat zij samen eens te meer op het wereldtoneel kunnen
stappen als een baken van verlichting, humanisme, gastvrijheid en vooruitgang.

MAYDAN is een vereniging van burgers, vrouwen en mannen, onder wie
activisten, intellectuelen, kunstenaars, ondernemers en onderzoekers,
die zich betrokken voelen bij de verwezenlijking van een mediterraan
burgerschap en een gemeenschappelijke bestemming voor de volkeren in
de regio.

www.maydan-association.org


