DOCUMENT DE POZITIE
Democrația în criză - Populismul și radicalismul ca provocări pentru
democrație

Nu este suficient să vă asigurați că nu a existat război de 70 de ani. Acum 50 de ani, Willi Brandt
a cerut „mai multă democrație”. Grecia este democratică din 1974, iar Bulgaria și România și
fosta RDG democrația exista doar de 30 de ani. Cum rămâne cu democrația de astăzi - în fața
provocărilor populismului și radicalismului? Aceste aspecte au fost dezbătute in înfrățirea
temporară a orașelor partenere in proiect. În acest sens au existat diverse evenimente,
discuții, flash-uri publicitare și Speekers Corner, la radio și în presa scrisă.
În continuare cele mai importante impulsuri rezultate din workshop uri si dezbateri :
1.Valorile democrației: libertate, demnitate umană, respect, dreptate, libertatea de
exprimare și libertatea presei – sunt valori apreciate și prețuite în toate generațiile și
care trebuie apărate
2. În toate țările participante există angajamente diferite față de democrație: În
Germania de Est, de ex.se dorește cu adevărat un „lider puternic”. În Grecia, Bulgaria
și România, corupția și „structurile vechi” din perioada dictaturii sunt „obstacole” în
implementarea democrației. Aici este necesar să contribuim prin educația politică la o
mai mare exprimare verbală a demersurilor democratice.
3.Populismul și partidele populiste sunt în creștere în toată Europa. Motivele se află,
printre altele, în încrâncenarea politică, în structurile corupției și într-un „A nu fi văzut”.
Cetățenii cer deseori „soluții simple”. De multe ori lipsește reflectarea critică și
ordonarea priorităților. Acest lucru poate fi pus în aplicare și prin predarea politicii și
istoriei începând în scoli și prin educația în spirit democratic.
4. Protejarea valorilor democrației împotriva populismului și a radicalismului necesită
cetățeni critici - cetățeni cu gândire democratică. În Bulgaria și în România nu există în
prezent - chiar și la 30 de ani de la schimbarea democratică educație politică. Această
situație trebuie schimbată de urgență. De asemenea, în Germania, profesorii politici
aspiranți susțin ca lecțiile de politică și istorie să fie predate cât mai devreme posibil de preferință începând cu anul 5 pentru a implementa prin democrație formarea
profesională.

5. Punerea în aplicare a valorilor democratice include și securitatea personală,
economică și socială. Prin urmare, a devenit foarte clar că politicienii trebuie să
contracareze în special „factorii de frică” și alte sloganuri populiste. Cetățenii trebuie
să fie implicați activ - cum ar fi prin activitățile acestei rețele de orașe - DEMO.

6. În Grecia, este nevoie urgentă de acțiuni în vederea soluționării problemei
refugiaților și a migrației: solidaritatea Europei este necesară. Solidaritatea nu este
ușoară, dar în această provocare este foarte importantă. Cetățenii nu doar în Europa
pierd „credința” în Europa cu totul, deoarece partidele populiste din întreaga Europă
se ocupă de această temă permanent de, apăsând cu degetul pe o rană la care trebuie
să acționeze toate guvernele europene.
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