
Ναι στο “Όχι απλώς ένα άλλο πολιτικό κόμμα” ΑΛΛΑ 
υπό κάποιες προϋποθέσεις

Επισκόπηση 

Ναι, υποστηρίζουμε την κίνηση προς τη δημιουργία ενός διεθνικού εκλογικού βραχίονα όπως προτείνει η
Συντονιστική Επιτροπή ΑΛΛΑ προτείνουμε μια σειρά προϋποθέσεων που θα εγγυώνται τη διατήρηση 
του ανοιχτού μοντέλου της εισροής ιδεών προς ένα ανοιχτό μέλλον σε ένα δημοκρατικό κίνημα βάσης 
όπως είναι το DiEM25. Οι συγκεκριμένες προτεινόμενες προϋποθέσεις επιγραμματικά είναι: (1) μια 
ρήτρα επανεξέτασης (a “sunset” clause): προτείνουμε να διεξάγουμε μια εκ νέου εκλογική διαδικασία 
μετά από ένα χρόνο ώστε να επανεξετάσουμε την ιδέα ενός διεθνικού πολιτικού κόμματος, (2) τη 
δημιουργία μιας ομάδας εργασίας που θα επανακαθορίσει τις οργανωτικές αρχές ολόκληρου του 
κινήματος, σε συνεργασία με όλα τα μέλη, (3) η διασφάλιση πως όλες οι θέσεις εξουσίας θα είναι 
ανοιχτές και θα υπόκεινται σε εκλογική διαδικασία, (4) η διασφάλιση ότι τα μέλη της Συντονιστικής 
Επιτροπής (ΣΕ) δεν θα μπορούν να κατέβουν ή να λάβουν αξίωμα ενώ παραμένουν μέλη της ΣΕ για την 
αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, (5) η διασφάλιση πως όλα τα νομικά έγγραφα και θέσεις του 
DiEM25 θα μπορούν να γνωστοποιηθούν στα μέλη, (6) η διασφάλιση πως το DiEM25 ως κίνημα και οι 
εκλογικοί του βραχίονες θα είναι μεν νομικά δεμένοι αλλά λειτουργικά διακριτοί και (7) ότι όλες οι 
ηλεκτρονικές ψηφοφορίες θα είναι διαφανείς και ελέγξιμες.

Εισαγωγή

Υποστηρίζουμε την έντονη προτροπή της ΣΕ και μεγάλης μερίδας του κινήματός μας για ξεκινήσουμε 
δράσεις καταπολέμησης των μεγάλων κρίσεων και αδικιών που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη και 
αλλού. Καταρχήν λοιπόν υποστηρίζουμε την ιδέα της εκκίνησης των διαδικασιών για να σχηματίσουμε 
ένα διεθνικό πολιτικό κόμμα, ως ένα από τα μέσα για να επιτύχουμε τους σκοπούς του κινήματος

Επίσης συμφωνούμε με την πρόταση της ΣΕ στο ότι η πρώτη πρόταση δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
περίπλοκη και λεπτομερής. Αντιμετωπίζουμε ένα ανοιχτό μέλλον και αυτό απαιτεί ομοίως ανοιχτές ιδέες.

Παρ’όλα αυτά, θέλουμε να προτείνουμε μια σειρά λογικών και αναγκαίων προϋποθέσεων στην πρόταση 
της ΣΕ, οι οποίες κατά τη γνώμη μας θα εξασφαλίζουν την άνθηση των ανοιχτών ιδεών προς ένα ανοιχτό 
μέλλον μέσα σε ένα δημοκρατικό κίνημα βάσης όπως είναι το DiEM25. 

Γιατί καταθέτουμε πρόταση και όχι μόνο τροποποιήσεις; Επειδή θεωρούμε πως οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις είναι όλες αναγκαίες για να προχωρήσουμε μπροστά. Με άλλα λόγια, η εστίαση σε 
αποσπασματικά σημεία δεν θα πρέπει να είναι δυνατή.

Για τι ψηφίζουμε; Ψηφίζοντας αυτή την πρόταση, ψηφίζετε (1) για την υιοθέτηση της πρότασης της ΣΕ 
“όχι απλώς άλλο ένα πολιτικό κόμμα”, (2) για την πρόσθεση των προϋποθέσεων που αναφέρονται 
παρακάτω και (3) αναγνωρίζοντας πως στην περίπτωση της σύγκρουσης μεταξύ της πρότασης της ΣΕ και
των προϋποθέσεων που τίθενται εδώ, οι τελευταίες αποκτούν προβάδισμα και λαμβάνουν την παρακάτω 
πρόβλεψη υπόψη (αυτό σημαίνει πως η ψήφος σας δεν θα έχει κάποια νομική συνέπεια)



Μια σημαντική πρόβλεψη: μια ψήφος υπερ αυτής της πρότασης δεν θα έχει καμία άμεση συνέπεια στις 
οργανωτικές αρχές και στη Διακήρυξη του DiEM25 επειδή η διαδικασία αυτή δεν είναι συμβατή με το 
άρθρο 6 των οργανωτικών αρχών. Εξαιτίας αυτού, καμία επιπλέον αρχή στις ήδη υπάρχουσες αρχές του 
DiEM25 και των οργάνων του δεν προκύψει απο την ψήφιση αυτής της πρότασης. Για οποιαδήποτε νέα 
αρχή και την συνεπακόλουθη επίσημη αλλαγή στις οργανωτικές αρχές και στη Διακήρυξη, θα χρειαστούν
και άλλες ψηφοφορίες, συμβατές με τους κανόνες που θέτει το άρθρο 6 των οργανωτικών αρχών.

1. Χρειαζόμαστε μια ρήτρα επανεξέτασης
Επιλέγοντας τον σχηματισμό ενός διεθνικού πολιτικού κόμματος φαντάζει μια καλή ιδέα αλλά το μέλλον 
μπορεί να μας δείξει το αντίθετο. Οτιδήποτε λοιπόν μπορεί να φέρει το μέλλον, θεωρούμε πως θα ήταν 
φρόνιμο να προτείνουμε εκ των προτέρων μια στιγμή περισυλλογής και επανεξέτασης: μια στιγμή όπου το 
κίνημα θα μπορεί είτε να συνεχίσει, είτε να διακόψει το εγχείρημα σχηματισμού διεθνικού πολιτικού 
κόμματος.

Προϋπόθεση I: “Έναν χρόνο μετά την ψηφοφορία, όλα τα μέλη του κινήματος του DiEM25 θα μπορούν 
να συμμετέχουν σε μια ψηφοφορία με θέμα τη συνέχιση ή διακοπή του εκλογικού βραχίονα του 
DiEM25”

Γιατί; Το μέλλον είναι ανοιχτό και απρόβλεπτο. Προχωρώντας στη δημιουργία ενός διεθνικού πολιτικού 
κόμματος ίσως δημιουργήσει δομές-εξουσίας και ανισορροπίες ανάμεσα στο κίνημα και στο κόμμα, που 
εν καιρώ μπορεί να είναι ανεπιθύμητες απο την πλειοψηφία των μελών του DiEM25. Μια ρήτρα 
επανεξέτασης θα εγγυάται ότι ένα τέτοιο πρόβλημα μετριάζεται.

2. Χρειαζόμαστε κάποιες επιμελείς αλλαγές στις οργανωτικές αρχές
Οι οργανωτικές αρχές εμπεριέχουν κάποια προβλήματα που αν δεν αντιμετωπιστούν εκ των προτέρων, 
μπορεί να οδηγήσουν σε δομικά προβλήματα αργότερα. Προτείνουμε να μετριάσουμε τα πιο πιεστικά 
προβλήματα θέτοντας ήδη κάποιες προϋποθέσεις των ακόλουθων τροποποιήσεων στις οργανωτικές αρχές 
ώστε να ενεργοποιηθούν στην περίπτωση που ακολουθήσουμε τον δρόμο σχηματισμού ενός διεθνικού 
πολιτικού κόμματος.

Προϋπόθεση II: “Τουλάχιστον πριν δύο μήνες μετά τη ψηφοφορία για το θέμα σχηματισμού διεθνικού 
κόμματος, ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλα τα μέλη του DiEM25 πρέπει να εκδοθεί για τον σχηματισμό 
ομάδων εργασίας για μια από τα κάτω ανασκόπηση των οργανωτικών αρχών στο διακύβευμα του 
σχηματισμού διεθνικού κόμματος. Αυτή η ομάδα εργασίας θα πρέπει να εκλεγεί απο τα μέλη με 
πλειοψηφία των 2/3. Η ομάδα εργασίας θα συνεδριάζει τακτικά, δεν θα πρέπει να καταθέτει ιδέες από 
μόνη της και θα είναι υπεύθυνη για (1) την απεύθυνση σε όλα τα μέλη του DiEM25 για την κατάθεση 
ιδεών, (2) να συλλέγει διαφανώς, να συνενώνει και να συμπυκνώνει αυτές τις ιδέες και (3) να αναπτύξει 
ένα ομόφωνο κείμενο που τα περισσότερα μέλη του DiEM25 θα μπορούν να συμφωνήσουν με αυτό”.

Γιατί; Εδώ και κάμποσο καιρό, το κίνημα παλεύει με την τρέχουσα εκδοχή των οργανωτικών αρχών (μη 
όντας σίγουρο για τις αρχές στην πράξη, για τους τρόπους προώθησης προτάσεων απο τη βάση κλπ). Μια
αφοσιωμένη ομάδα εργασίας θα μπορεί να υπερπηδήσει αυτά τα προβλήματα σε εύλογο χρόνο.



Προϋπόθεση III: “Μέσα σε δύο μήνες μετά την ψηφοφορία, η ΣΕ πρέπει να θέσει μια πρόταση που θα 
διασφαλίζει πως όλες οι σημαντικές θέσεις εξουσίας που ξεπερνούν τις ΑΟ, για παράδειγμα οι Εθνικές 
Επιτροπές, (1) θα είναι ανοιχτές για κάθε μέλος του DiEM25, (2) να επισημοποιηθεί στις οργανωτικές 
αρχές και (3) να στελεχώνονται μέσω ψηφοφοριών όλων των μελών ή κληρώσεων.

Γιατί; Η κίνηση προς ένα διεθνικό πολιτικό κόμμα θα απαιτεί πολύ μεγαλύτερη συντονιστική και 
λειτουργική υποστήριξη. Οι άνθρωποι που θα παρέχουν αυτή την υποστήριξη θα βρίσκονται σε θέσεις 
σημαντικής δύναμης, θέσεις που θα πρέπει να νομιμοποιούνται ώστε να μπορούν να είναι και υπόλογοι. 
Ανοιχτές θέσεις και ψηφοφορίες/κληρώσεις θα παρέχουν αυτήν απαιτούμενη νομιμοποίηση αυτών των 
θέσεων. 

Προϋπόθεση IV: “Μια επικείμενη ψηφοφορία στο ακόλουθο άρθρο των οργανωτικών αρχών πρέπει να 
ακολουθήσει την ψηφοφορία για το θέμα του σχηματισμού διεθνικού πολιτικού κόμματος: “Κανένα 
άτομο σε δημόσιο αξίωμα ή που να κατέχει θέσεις μείζονος σημασίας μέσα σε ένα πολιτικό κόμμα (για 
παράδειγμα να είναι μέλος της εκτελεστικής ή διοικητικής επιτροπής) δεν μπορεί να είναι μέλος της ΣΕ. 
Η προτεινόμενη τροποποίηση αυτού του άρθρου μας λέει: “Κανένα άτομο σε δημόσιο αξίωμα, υποψήφιο
για δημόσιο αξίωμα ή κατέχει θέσεις μείζονος σημασίας μέσα σε ένα πολιτικό κόμμα (για παράδειγμα να 
είναι μέλος της εκτελεστικής ή διοικητικής επιτροπής) δεν μπορεί να είναι μέλος της ΣΕ”. Επιπρόσθετα, 
μια ρήτρα πρέπει να προστεθεί ώστε να διαφυλάξει την αποστολή των μελών της ΣΕ, να μπορούν να 
επανέλθουν στα καθήκοντά τους ως μέλη της ΣΕ εφόσον παύσουν να διεκδικούν άλλο αξίωμα, να 
βρίσκονται σε δημόσιο αξίωμα ή να κατέχουν θέσεις μείζονος σημασίας μέσα σε ένα πολιτικό κόμμα.

Γιατί; Για να αποφευχθούν συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στην ηγεσία του κινήματος και σε 
αυτούς που θα εμπλακούν στον πολιτικό του βραχίονα. Για παράδειγμα, υπό τις παρούσες οργανωτικές 
αρχές ένα μέλος της ΣΕ μπορεί να διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα. Υπό τις νέες οργανωτικές αρχές, ένα 
μέλος της ΣΕ που επιθυμεί να διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα πρέπει να παραιτηθεί απο την ΣΕ. Παρ’όλα 
αυτά για να γίνει σεβαστή η αποστολή των μελών της ΣΕ, θα πρέπει να τους επιτραπεί να επιστρέφουν 
στη θέση τους στην ΣΕ με το που θα παύσουν να είναι ενεργοί στον πολιτικό βραχίονα του DiEM25 (για 
παράδειγμα να μη διεκδικούν κάποιο αξίωμα πλέον).

3. Κάποιες προϋποθέσεις για τη νομική υπόσταση του DiEM25
Στην παρούσα φάση, η νομική υπόσταση του DiEM25 (σε Ευρωπαϊκό επίπεδο) είναι πολύ θολή. Δεν 
γνωρίζουμε ποιοί αποτελούν μέρος της “νομικής οντότητας” DiEM25 (τα επίσημα μέλη του συμβουλίου 
υπό τη βελγική νομοθεσία), δεν γνωρίζουμε ποιος είναι νομικά υπεύθυνος για τα οικονομικά του DiEM25 
και δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε κανένα νομικό έγγραφο (νομικά καταστατικά, ετήσιους 
ισολογισμούς κλπ). Επιπλέον, είναι δύσκολο να υποθέσουμε πως το DiEM25 ως κίνημα θα είναι νομικά 
διακριτό από τον εκλογικό βραχίονα του DiEM25.

Προϋπόθεση V: “Τα επίσημα νομικά έγγραφα του DiEM25 (τα καταστατικά του, οι ετήσιοι ισολογισμοί 
του κλπ) θα πρέπει να είναι διαφανώς προσβάσιμα σε όλα τα μέλη του DiEM25. Η ΣΕ αναμένεται να 
προτείνει έναν τρόπο ώστε να συμβεί αυτό μέσα σε διάστημα δύο μηνών μετά την ψηφοφορία για τον 
σχηματισμό διεθνικού πολιτικού κόμματος”.



Γιατί; Όπως σε κάθε πολιτικό κίνημα/κόμμα, η διαφάνεια αναφορικά με νομικά ζητήματα είναι ουσιώδης 
για τα μέλη. Ειδικά όταν η χρηματοδότηση που θα πραγματοποιείται για τα εθνικά κόμματα του 
εκλογικού βραχίονα του DiEM25 και χρήμα θα κατευθύνεται προς το κίνημα, τα μέλη πρέπει να 
γνωρίζουν ποιός είναι νομικά υπεύθυνος για τα οικονομικά ζητήματα, ώστε να αναλαμβάνεται και η 
απαραίτητη ευθύνη.

Προϋπόθεση VI: “Το DiEM25 ως κίνημα και ο εκλογικός του βραχίονας θα πρέπει να είναι καταστατικά 
συνδεδεμένοι αλλά λειτουργικά διαφορετικοί. Αυτό παρουσιάζει τις ακόλουθες περιπλοκές: (1) τι μπορεί 
να κάνει και τι όχι το πολιτικό κόμμα του DiEM25 καθορίζεται αποκλειστικά από το καταστατικό, τις 
οργανωτικές αρχές, του DiEM25 ως κίνημα σε συνδυασμό με σχετικές ψηφοφορίες των μελών, (2) η 
ηγεσία του DiEM25 δεν έχει περαιτέρω έλεγχο αναφορικά με τις καθημερινές λειτουργίες των πολιτικών 
κομμάτων του DiEM25, (3) διαφορές ανάμεσα σε ένα πολιτικό κόμμα του DiEM25  και στην ηγεσία του 
κινήματος θα πρέπει να επιλύονται από ένα ανεξάρτητο διαμεσολαβητικό σώμα και (4) σε ακραίες 
περιπτώσεις, ένα πολιτικό κόμμα του DiEM25 και το DiEM25 ως κίνημα θα πρέπει να μπορούν να 
διαχωριστούν, κάτι που θα σημαίνει πως το πολιτικό κόμμα θα απεμπολήσει το δικαίωμα να φέρει το 
όνομα του DiEM25 και την ταυτότητά του.

Γιατί; Μία από τις βασικές ανησυχίες των μελών του DiEM25  είναι ότι ο εκλογικός βραχίονας του 
κινήματος θα υποκαταστήσει de facto το ίδιο το κίνημα. Κάνοντας απλώς τη συμμετοχή στον εκλογικό 
βραχίονα προαιρετική, όπως προτείνει η ΣΕ, δεν μοιάζει αρκετή να μετριάσει το πρόβλημα. Έχοντας 
όμως την προαναφερθείσα προϋπόθεση, το ρίσκο ελαχιστοποιείται στις περιπτώσεις όπου: (1) η ηγεσία 
του DiEM25 να ελέγχει απόλυτα τις καθημερινές λειτουργίες του εκλογικού βραχίονα, μετατρέποντας το 
κίνημα σε μια de facto ομπρέλα κόμματος και (2) ο εκλογικός βραχίονας μα κινηθεί προς μια κατεύθυνση
που το κίνημα δεν μπορεί να ταυτιστεί με αυτήν και το αντίθετο, όπου σε μια τέτοια περίπτωση έναν 
κανονικός διαχωρισμός θα ήταν καλύτερη επιλογή από μια διαρκή εσωτερική διαμάχη.

Προϋπόθεση VII: “Όλες οι ηλεκτρονικές εκλογικές διαδικασίες θα πρέπει να είναι διαφανείς και 
ελέγξιμες. Αυτό προϋποθέτει πως η ΣΕ θα πρέπει να παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη ώστε να 
διασφαλίζεται αυτό μέσα σε ενα διάστημα δύο μηνών μετά την ψηφοφορία και θα πρέπει να ξεκινήσει να
εφαρμόζει λύσεις όχι αργότερα απο τέσσερις μήνες μετά την ψηφοφορία, εκτός αν υπάρχουν πειστικά 
κριτήρια για παράταση αυτής της περιόδου που θα παρουσιάζονται για επικύρωση στο Επικυρωτικό 
Συμβούλιο”. 

Γιατί; Οι εκλογικές διαδικασίες είναι ο θεμέλιος λίθος των δημοκρατικών οργανισμών και είναι 
απαραίτητο να είναι διαφανείς (για παράδειγμα ο αλγόριθμος που καθορίζει τις κληρώσεις να είναι προς 
δημόσια θέα) και ελέγξιμες, που στην πράξη σημαίνει πως ο καθένας θα μπορεί να αμφισβητήσει τα 
αποτελέσματα των εκλογών και να ζητήσει αποδείξεις και στοιχεία ότι πραγματοποιήθηκαν με δίκαιο 
τρόπο. Στην παρούσα φάση, κανένα απο τα δύο δεν συντρέχει στο DiEM25. Για αυτούς τους λόγους 
ζητάμε αυτό να αλλάξει.


