Construção da Agenda Progressista
para a Europa DiEM25

>> Introdução
Em Fevereiro decidimos o nosso manifesto, o qual definiu o que queremos
alcançar enquanto DiEM25: uma Europa verdadeiramente democrática,
transparente, pluralista, social, sustentável até 2015.
Agora é tempo de criarmos as propostas políticas concretas que nos vão levar até
lá. Chamamos-lhes a nossa Agenda Progressista para a Europa e precisamos da
tua ajuda para a construir!
A nossa Agenda é uma coleção de seis documentos para cada um dos nossos
pilares: Transparência, Refugiados e Migração, o New Deal Para a Europa,
Trabalho, Investimento verde e a Constituição Europeia. Estes serão
desenvolvidos verdadeiramente de baixo para cima, num esforço de base
envolvendo todos os membros pela Europa fora em colaboração com um Painel
de Especialistas, culminando com a aprovação através de um exercício
democrático no nosso site.
A nossa Agenda será o pilar do nosso trabalho: definir em que sentido
pressionaremos os nossos políticos, em que se basearão as nossas campanhas,
quais os partidos políticos que apoiaremos, ou que tipo de formatos políticos
assumiremos - a um nível europeu, nacional, regional e municipal - à medida que
a nossa Agenda procura formas de se expressar pela Europa fora.
Já estamos bastante avançados quanto ao conteúdo dos primeiros dois
documentos (“Transparência” e “Refugiados e Migração”), graças às duas
Assembleias relativas a estes dois desafios que tiveram lugar em Roma e Viena
em Março e Maio 2016. Paralelamente ao desenvolvimento destes dois
documentos, precisamos de começar a trabalhar no nosso terceiro “ New Deal
para a Europa”. Teremos uma Assembleia para debater este documento
publicamente na próxima primavera em Paris (ver o processo abaixo).
Isto significa que nesta fase estaremos a trabalhar em três documentos ao
mesmo tempo. O nosso objetivo é ter os três documentos – metade da agenda –
finalizada e aprovada até ao final de Abril 2017.
Ambicioso? Sim! Alcançável? Absolutamente.
Vamos a isso.
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>> Qual é o processo?

Page 3 of 7

Para os três primeiros documentos/pilares da nossa Agenda:
 19-30 de Setembro de 2016: O Colectivo Coordenador DiEM25 anuncia
uma Comité de Especialistas, composta por membros do DiEM25 com
reconhecida experiência no assunto, e um protocolo de trabalho. O
Coletivo Coordenador publica um conjunto de perguntas sobre o tema na
página dedicada a este processo, e partilha estas perguntas com os
coordenadores dos CED e da Comité de Especialistas.


30 de Setembro de 2016 - 30 de Novembro de 2016: os coordenadores
dos CED partilham estas questões com os seus membros e organizam
debates públicos, sempre que possível (recomendamos formatos como o
"Food4Europe" ou o "DiEM25 Citizens`University"). Os membros
anunciam o seu interesse em trabalhar em pelo menos uma pergunta ou
secção específica, reunindo-se em grupos locais ou virtuais para avançar
com uma proposta para esta questão. Para manter as propostas breves e
de qualidade, cada grupo deve ser composto por pelo menos cinco
pessoas e a proposta resumida resultante não deverá conter mais de 3000
palavras. De seguida, é encaminha para a Comité de Especialistas.
Em paralelo, a Comité de Especialistas trabalhará no mesmo conjunto de
perguntas e desenvolverá propostas semelhantes.



30 de Novembro de 2016 - 31 de Dezembro de 2016: A Comité de
Especialistas, juntamente com o Coletivo Coordenador, integra todas as
propostas num Livro Verde que é partilhado com todos os membros do
DiEM25.



31 de Dezembro de 2016 - 15 de Fevereiro de 2017: Os membros do
DiEM25 comentam o Livro Verde. Os coordenadores dos CED enviam
resumos desses comentários à Comité de Especialistas que os integrará,
juntamente com o Coletivo Coordenador, num segundo Livro Verde.



25 de Fevereiro de 2017 (provisório – a ser confirmado): Uma Assembleia
do DiEM25 é realizada, havendo uma discussão pública deste segundo
Livro Verde, seguida por alterações motivadas por esta discussão. (Este
passo aplica-se apenas ao artigo sobre o New Deal para a Europa- uma vez
que já se realizaram assembleias para discutir publicamente os dois
primeiros documentos, tendo estes integrado todos os comentários no
processo).



28 de Fevereiro de 2017: A Comité de Especialistas, juntamente com o
Coletivo Coordenador, integra estas alterações numa (terceira) cópia
final do Livro Verde. (como indicado acima.)



Março de 2017 (data exata a ser anunciada): Este terceiro Livro Verde (ou
segundo Livro Verde nos casos da “Transparência” e “Refugiados e
Migração”) é submetido a votação entre os membros do DiEM25. Se
aprovado, torna-se o Livro Branco do DiEM25 para este pilar específico.
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.>>

Guia para propostas

1. Menos de 3000 palavras. Cada proposta de cada grupo para cada
documento não poderão ter mais de 3000 palavras. Se conseguires
apresentar as tuas sugestões numa única página, então fá-lo, pois isto
tornará mais fácil integrar as tuas propostas no trabalho final.
2. O âmbito da tua contribuição é tua responsabilidade. Os grupos
podem optar por contribuir para vários documentos ou para apenas um.
Podem escolher contribuir para uma ou várias questões num único papel.
3. Certifica-te de que é um esforço colectivo. Para manter as propostas
com qualidade, cada submissão deve ser o resultado de um debate entre
pelo menos cinco pessoas. Apenas os grupos podem apresentar
propostas; submissões por voluntários a título individual não são
permitidas.
Maneiras de formar grupos:


Ir a DiEM25 Spontaneous Collective. E forma um grupo com outras
pessoas interessadas em faze-lo.



Organizar um evento de discussão local DiEM25 (sozinho, num
estabelecimento educativo ou como um CED) ou workshop sobre
este tema. Uma vez públicas as informações sobre o evento, podes
escrever para volunteer@diem25.org para obter ajuda na sua
promoção. Após o evento, certifica-te que pelo menos cinco pessoas
viram e assinaram o documento final que resultar da discussão.



Ir aos fóruns do DiEM25 Discuss Policy pertencentes Meet local
members e encontra aí colaboradores.



Unir-te a pessoas através de e-mail adicionando o teu nome aos
directórios de Transparency, Refugee & Migration ou European New
Deal

4. Abertura a uma comunidade mais vasta. Sugerimos grupos que
promovam o debate e discussões sobre as suas propostas sempre que
possível, dentro das suas comunidades em geral (por exemplo, em
centros de ensino, fóruns públicos, etc.). Isso irá garantir que as tuas
propostas são de boa qualidade e tão abrangentes quanto possível!
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>> Quem está envolvido?
Documento

Ponto de contacto no
Colectivo de Coordenação
DiEM25
ć
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Presidente da Comité de
Especialistas

