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Ala Eleitoral do DiEM25, independente do Movimento DiEM25 a nível de Associação, Ação 
e Organização, mas obrigada ao seu Manifesto - e denominada Ala Europeia 

A presente proposta visa a ação livre de um partido político no sentido de ultrapassar
a democracia partidária e pensamento tradicionais, e obter transparência e 
responsabilidade política pessoal em todos os assuntos comuns dos cidadãos 
europeus. Os principais elementos da Ala Europeia são: os Membros independentes de 
filiação no movimento DiEM25; grupos de Ala Local com autonomia de gestão, que elegem 
dois oradores e os enviam à assembleia da Ala Regional - uma mulher e um homem; 
grupos de Ala Regional que, todos os anos, elegem dois oradores e os enviam à 
assembleia da Ala Europeia - uma mulher e um homem; a própria Assembleia da Ala 
Europeia; a publicação Online de todos os assuntos tratados nas assembleias Local, 
Regional e Europeia, respetivamente, e por todos os oradores, dirigida a todos os cidadãos 
europeus, a fim de garantir a transparência; gabinetes operacionais das assembleias nos 
três níveis. Sendo um dos aspetos da sua liberdade e responsabilidade operacional o facto 
de as assembleias poderem criar insígnias e coligações locais para atuarem nas eleições e 
em todo o tipo de encontros políticos. 

A questão sujeita a votação é: “Quer que exista um partido eleitoral DiEM25 conforme 
descrito acima?” 

Notas explicativas: Devido às diferenças entre as leis e ambientes dos organismos políticos 
e públicos, as congregações partidárias têm de agir em função das suas configurações 
legais e sociais, encontrando-se vinculadas às mesmas. O Movimento e os seus membros 
podem pensar, decidir e reivindicar livremente, devido à sua própria humanidade. Não se 
encontram vinculados à aritmética eleitoral de conquistar cada vez mais votos. 

Portanto, na verdade, existem duas alas - o partido e o movimento - que atuam de forma 
independente nos seus campos de ação correspondentes, mas - espero - no espírito do 
Manifesto DiEM25. Esta construção pode ser mais eficaz e obter maior progressão do que 
vincular os membros do movimento aos requisitos táticos dos membros do partido no 
sentido de conquistarem votos, e vice-versa, no que se refere a obrigar os membros do 
partido relativamente a objetivos do movimento que possam situar-se num futuro distante. 

Este formato de "duas vias, um só objetivo" pode reforçar a responsabilidade de todas as 
pessoas envolvidas no crescimento europeu. A ação e a responsabilidade dos oradores têm
de ser estabelecidas de forma detalhada. A sua função consiste em comunicar com o 
público e com a assembleia à qual são enviados. 

Os fundamentos teóricos podem ser encontrados em 
https://en.wikipedia.org/wiki/Niklas_Luhmann#Systems_theory, practical application in 
http://www.jofreeman.com/joreen/tyranny.htm . É importante, para uma ação transparente e 
congruente da sociedade, ter uma mulher e um homem que, responsavelmente e de forma 
rápida e direta, respondam a cada questão. O meu discurso encontra-se limitado pelos 
membros e pelo tempo de discussão. Neste momento, não conseguimos formular uma 
proposta bem equilibrada e condensada para o CC. 
Por conseguinte, indiquei aos nossos membros que vou redigir tal proposta.


