Νέα πρόταση για την Εκλογική Πτέρυγα του DiEM25 Προτείνεται
από τον Friedrich Naehring Dresden1dsc
Εκλογική Πτέρυγα του DiEM25 Ανεξάρτητη από το Κίνημα DiEM25 ως προς την Ιδιότητα
Μέλους, τη Δράση και την Οργάνωση Αλλά Υπόχρεη στο Μανιφέστο του - και ονομαζόμενη
Η Ευρωπαϊκή Πτέρυγα
Η Πρόταση αυτή αποσκοπεί στην απελευθέρωση της δράσης ενός πολιτικού
κόμματος για την υπέρβαση της παραδοσιακής δημοκρατίας των κομμάτων και της
εθνικής σκέψης και για την απόκτηση διαφάνειας και προσωπικής πολιτικής ευθύνης
σε όλες τις κοινές υποθέσεις των Ευρωπαίων πολιτών. Τα κύρια στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Πτέρυγας είναι Μέλη ανεξάρτητα από τη συμμετοχή στο Κίνημα DiEM25,
ομάδες Τοπικής Πτέρυγας με αυτοδιοίκηση που εκλέγουν δύο ομιλητές και στέλνουν στη
συνέλευση της Περιφερειακής Πτέρυγας - μια γυναίκα και έναν άνδρα, ομάδες Περιφερειακής
Πτέρυγας με αυτοδιοίκηση που εκλέγουν κάθε χρόνο δύο ομιλητές και στέλνουν στη
συνέλευση της Ευρωπαϊκής Πτέρυγας - μια γυναίκα και έναν άνδρα, η ίδια η Συνέλευση
Ευρωπαϊκής Πτέρυγας, η ηλεκτρονική δημοσίευση όλων των θεμάτων που συζητούνται στις
Τοπικές, Περιφερειακές και Ευρωπαϊκές συνελεύσεις αντίστοιχα, και η από όλους τους
ομιλητές προς όλους τους Ευρωπαίους πολίτες εγγύηση διαφάνειας, λειτουργικά γραφεία
των συνελεύσεων στα τρία επίπεδα. Ως μία πτυχή της λειτουργικής τους ελευθερίας και
ευθύνης, οι συνελεύσεις μπορούν να δημιουργούν τοπικά και περιφερειακά τμήματα και
συνασπισμούς που θα ενεργούν σε εκλογές και σε κάθε είδους πολιτικά επιμελητήρια.
Το ερώτημα προς ψηφοφορία είναι: Θέλετε ένα εκλογικό κόμμα DiEM25 όπως περιγράφεται
παραπάνω;
Επεξηγηματικές σημειώσεις: Λόγω των διαφορών μεταξύ περιβάλλοντος και νόμων σε
πολιτικά όργανα και στο κοινό, οι κομματικές συγκεντρώσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με
το νομικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και δεσμεύονται απ' αυτό. Το Κίνημα και τα μέλη
του μπορούν ελεύθερα να σκέπτονται, να αποφασίζουν και να διεκδικούν σύμφωνα με το
δικό τους ανθρωπισμό. Δεν δεσμεύονται από την εκλογική αριθμητική συγκέντρωση όλο και
περισσότερων ψήφων.
Μ' αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν στην πραγματικότητα δύο πτέρυγες - το κόμμα και το κίνημα
- που ενεργούν ανεξάρτητα στα αντίστοιχα πεδία τους αλλά - ελπίζω - στο πνεύμα του
Μανιφέστου του DiEM25. Αυτή η δομή μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική και προχωρά
περισσότερο από το να δεσμεύει τα μέλη του κινήματος στις τακτικές απαιτήσεις των μελών
του κόμματος να κάνουν ψηφοφορίες και αντίστροφα να υποχρεώνει τα μέλη του κόμματος
σε στόχους του κινήματος που μπορεί να βρίσκονται στο μακρινό μέλλον.
Αυτό το «δύο τρόποι, ένας στόχος» μπορεί να ενισχύσει την ευθύνη όλων των ατόμων που
ασχολούνται με την Ευρωπαϊκή ωρίμανση. Η δράση και η ευθύνη των ομιλητών πρέπει να
καθοριστούν λεπτομερώς. Το καθήκον τους είναι να επικοινωνούν με το κοινό και με τη
συνέλευση στην οποία στέλνονται.
Θεωρητικές βάσεις μπορούν να βρεθούν στο
https://en.wikipedia.org/wiki/Niklas_Luhmann#Systems_theory, πρακτική εφαρμογή στο
http://www.jofreeman.com/joreen/tyranny.htm. Είναι σημαντικό για τη διαφανή και ισότιμη
δράση της κοινωνίας να έχει μια γυναίκα και έναν άνδρα που να απαντούν υπεύθυνα σε
κάθε ερώτηση αποφασιστικά και γρήγορα. Το dsc μου περιορίζεται από τα μέλη και το χρόνο
προς συζήτηση. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε μια σωστά
ισορροπημένη και συνοπτική πρόταση στην CC.
Ως εκ τούτου, δήλωσα στα μέλη μας ότι θα γράψω αυτή την πρόταση.

