
Δημιουργώντας την Προοδευτική Ατζέντα 
του DiEM25 για την Ευρώπη



>> Εισαγωγή
Το Φεβρουάριο συμφωνήσαμε το μανιφέστο μας, το οποίο όρισε αυτό που θέλουμε να 
επιτύχουμε ως DiEM25: μια πραγματικά δημοκρατική, διαφανή, πλουραλιστική, κοινωνική, 
βιώσιμη Ευρώπη έως το έτος 2025.

Τώρα ήρθε η ώρα να θέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για να επιτύχουμε το 
στόχο μας. Αποκαλούμε αυτή την προσπάθεια Προοδευτική Ατζέντα για την Ευρώπη, και 
χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να τη χτίσουμε!

Η Ατζέντα μας είναι μια συλλογή από έξι έγγραφα, ένα για κάθε πυλώνα μας: Διαφάνεια, 
Πρόσφυγες και Μετανάστευση, Ευρωπαϊκό New Deal, Εργασιακά, Πράσινες επενδύσεις και 
Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να συνταχθούν από κάτω προς τα πάνω, 
με κοινή προσπάθεια και τη συμμετοχή όλων των μελών μας σε όλη την Ευρώπη, σε 
συνεργασία με ομάδα εμπειρογνωμόνων και τελικά να εγκριθούν, με άσκηση του 
δημοκρατικού μας δικαιώματος στην ιστοσελίδα μας.

Η Ατζέντα μας θα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δουλειάς μας: να καθορίσουμε σε ποια 
θέματα θα εξασκήσουμε πίεση στους πολιτικούς μας, που πρέπει να βασίσουμε τις 
εκστρατείες μας, ποια πολιτικά κόμματα θα υποστηρίξουμε ή θα επιδοκιμάσουμε, ή τι 
είδους πολιτική μορφή θα λάβει το κίνημά μας - σε εθνικό , περιφερειακό και δημοτικό 
επίπεδο, όπως και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης – επειδή η Ατζέντα μας αναζητά τρόπους
έκφρασης σε όλη την Ευρώπη.

Είμαστε ήδη σε προχωρημένο στάδιο για τη σύνταξη του περιεχομένου των δύο πρώτων 
εγγράφων («Διαφάνεια» και «Πρόσφυγες και Μετανάστευση»), χάρη στις δύο Συνελεύσεις, 
γι’ αυτούς τους πυλώνες, που πραγματοποιήθηκαν στη Ρώμη και στη Βιέννη το Μάρτιο και 
το Μάιο του 2016. Παράλληλα με την ανάπτυξη των δύο αυτών εγγράφων, θα πρέπει να 
αρχίσουμε να εργαζόμαστε για το τρίτο: «Το Ευρωπαϊκό New Deal». Θα διοργανώσουμε  
Συνέλευση για τη δημόσια συζήτηση αυτού του εγγράφου την επόμενη άνοιξη στο Παρίσι 
(βλ. τη διαδικασία παρακάτω).

Αυτό σημαίνει ότι στη φάση αυτή, θα πρέπει να εργαστούμε σε τρία έγγραφα ταυτόχρονα. 
Στόχος μας είναι να έχουμε και τα τρία έγγραφα - το ήμισυ της Ατζέντας μας - 
ολοκληρωμένα και εγκεκριμένα μέχρι τον Απρίλιο του 2017.

Φιλόδοξος στόχος; Ναί! Κατορθωτός; Απολύτως.

Πάμε λοιπόν.



>> Ποια είναι η διαδικασία;



Για τα τρία πρώτα έγγραφα/πυλώνες της Ατζέντας μας:

• 19 - 30 Σεπτεμβρίου 2016: Η Συντονιστική Κολλεκτίβα του DiEM25 ανακοινώνει μια 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, από τα μέλη του DiEM25 με αναγνωρισμένη εμπειρία στο 
αντικείμενο και το πρωτόκολλο εργασίας. Η Συντονιστική Κολλεκτίβα δημοσιεύει μια σειρά 
από ερωτήματα σχετικά με το θέμα στην ειδική σελίδα για αυτή τη διαδικασία και την 
κοινοποιεί στους συντονιστές DSC και στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

• 30 Σεπτεμβρίου 2016 - 30 Νοεμβρίου 2016: οι συντονιστές DSC μοιράζονται αυτά τα 
ερωτήματα με τα μέλη τους και διοργανώνουν δημόσιες συζητήσεις, όπου είναι δυνατόν 
(συνίσταται η διοργάνωση κατά τα πρότυπα του «Food4Europe» ή του «Πανεπιστήμιου 
Πολιτών του DiEM25»). Τα μέλη ανακοινώνουν το ενδιαφέρον τους να εργαστούν σε 
τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο ερώτημα ή τμήμα και δημιουργούν τοπικές ή διαδικτυακές 
ομάδες για να καταλήξουν σε μια πρόταση για αυτό. Για να διατηρηθούν οι προτάσεις 
σύντομες και υψηλής ποιότητας, κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 
πέντε άτομα και η προκύπτουσα περιληπτική πρόταση δεν πρέπει να περιέχει περισσότερες
από 3000 λέξεις. Στη συνέχεια διαβιβάζεται στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

Παράλληλα, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εργάζεται στην ίδια σειρά ερωτήσεων και 
αναπτύσσει παρόμοιες προτάσεις.

• 30 Νοεμβρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016: Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, μαζί με τη 
Συντονιστική Κολλεκτίβα, ενσωματώνει όλες τις προτάσεις σε μια Πράσινη Βίβλο η οποία 
κοινοποιείται σε όλα τα μέλη του DiEM25.

• 31η Δεκεμβρίου 2016 - 15 Φεβρουαρίου 2017: τα μέλη του DiEM25 καταθέτουν τα σχόλιά
τους για την Πράσινη Βίβλο. Οι συντονιστές DSC αποστέλλουν περίληψη των σχολίων 
αυτών στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που τα ενσωματώνει, μαζί με τη Συντονιστική 
Κολλεκτίβα, σε μια δεύτερη Πράσινη Βίβλο.

• 25 Φεβρουαρίου 2017 (κατά πάσα πιθανότητα – χρήζει επιβεβαίωσης): Πραγματοποιείται
Συνέλευση του DiEM25, όπου συζητείται δημόσια η δεύτερη Πράσινη Βίβλος, καθώς και 
πιθανές τροποποιήσεις της που προέκυψαν μετά τη συζήτηση. (Αυτό το βήμα ισχύει μόνο 
για το έγγραφο για το Ευρωπαϊκό New Deal - έχουμε ήδη πραγματοποιήσει Συνελεύσεις για 
να συζητηθούν τα δύο πρώτα έγγραφα δημοσίως και όλα τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί στη
διαδικασία.)

• 28 Φεβρουαρίου 2017: Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, μαζί με τη Συντονιστική 
Κολλεκτίβα, ενσωματώνει τις τροποποιήσεις αυτές σε έναν τελικό (τρίτο) αντίγραφο της 
Πράσινης Βίβλου. (Προειδοποίηση όπως παραπάνω.)

• Μάρτιος 2017 (η ακριβής ημερομηνία χρήζει επιβεβαίωσης): Η τρίτη Πράσινη Βίβλος (ή η 
δεύτερη Πράσινη Βίβλος στις περιπτώσεις των πυλώνων «Διαφάνεια» και «Πρόσφυγες και 
Μετανάστευση») τίθεται σε ψηφοφορία μεταξύ των μελών του DiEM25. Εάν εγκριθεί, 
γίνεται η Λευκή Βίβλος του DiEM25 για το συγκεκριμένο πυλώνα.



>>  Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή 
προτάσεων

1. Φροντίστε να είναι μέχρι 3000 λέξεις. Κάθε υποβολή πρότασης για κάθε έγγραφο από 
κάθε ομάδα πρέπει να μην ξεπερνά τις 3000 λέξεις. Εάν μπορείτε να χωρέσετε τις προτάσεις
σας σε μία σελίδα, κάντε το, καθώς αυτό θα καταστήσει ευκολότερη την ενσωμάτωσή τους 
στο τελικό έγγραφο.

2. Το πεδίο εφαρμογής της πρότασή σας είναι στο χέρι σας. Οι ομάδες μπορούν να 
επιλέξουν να συμβάλουν σε πολλαπλά έγγραφα ή μόνο σε ένα. Μπορούν να συμβάλουν σε 
πολλαπλές ερωτήσεις ενός εγγράφου, ή μόνο σε μία.

3. Βεβαιωθείτε ότι είναι μια συλλογική προσπάθεια. Για να διατηρήσετε την υψηλή 
ποιότητα των προτάσεών σας, κάθε υποβολή θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας 
συζήτησης μεταξύ τουλάχιστον πέντε ατόμων. Μόνο ομάδες μπορούν να υποβάλουν 
προτάσεις. Υποβολές ενός μόνο ατόμου δεν επιτρέπονται.

Τρόποι για να σχηματίσετε ομάδες:

• Πηγαίνετε στην τοπική σας Αυθόρμητη Κολλεκτίβα   του DiEM25 (  DSC  ) για να 
σχηματίσετε εκεί μια ομάδα με άλλα ενδιαφερόμενα άτομα.

• Οργανώστε μια τοπική εκδήλωση του DiEM25 για συζήτηση (μόνοι, σε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ως DSC) ή συνάντηση για το θέμα αυτό. Μόλις οι 
πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση σας είναι δημόσια διαθέσιμες, μπορείτε να 
γράψετε στον volunteer@diem25.org  για να σας βοηθήσει με την προώθησή της. 
Μετά την εκδήλωση, βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν δει και 
υπογράψει το τελικό έγγραφο που προέκυψε.

• Πηγαίνετε στα φόρουμ του DiEM25 (στην ενότητα «Discuss Policy» ή σε εκείνα 
που σχετίζονται με την περιοχή σας) και βρείτε συνεργάτες εκεί.

• Επικοινωνήστε με ανθρώπους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσθέτοντας
το όνομά σας στους καταλόγους για τη Διαφάνεια, τους Πρόσφυγες και τη 
Μετανάστευση, ή το Ευρωπαϊκό New Deal.

4. Κάντε γνωστές τις προτάσεις σας στην ευρύτερη κοινότητα. Προτείνεται, οι ομάδες να 
προωθούν συζητήσεις για τις προτάσεις τους όποτε επιθυμούν, εντός των κοινοτήτων τους 
(π.χ. σε κέντρα εκπαίδευσης, δημόσια φόρουμ, κ.λπ.). Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι 
προτάσεις σας είναι όσο το δυνατόν πιο συμμετοχικές και υψηλής ποιότητας!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JuJj5pBw-j_Mc615PI7lhBWR-EhGqOg-tT2l8TpZ-HU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pvIySoydVXotQ40UtSxMd5XGcC2RNV-6dn1S69pCKNQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pvIySoydVXotQ40UtSxMd5XGcC2RNV-6dn1S69pCKNQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pvIySoydVXotQ40UtSxMd5XGcC2RNV-6dn1S69pCKNQ/edit#gid=0
https://www.diem25.org/forum/viewforum.php?f=48
https://diem25.org/forum/viewforum.php?f=34
mailto:volunteer@diem25.org
https://diem25.org/local-groups-dscs/


>> Who is involved?

Paper Point of contact in 
DiEM25's CC

Chairperson of the 
Expert Committee

1
.

Transparency Srećko Horvat Dániel Fehér

2
.

Refugees and 
migration

Lorenzo Marsili Sara Prestianni

3
.

European New 
Deal

Yanis Varoufakis James Galbraith


