
 
 

 
 
DiEM25 - vijf jaar later! 
 
 

Uitnodiging: 
 

Viering van DiEM25 5e verjaardag: 9 februari 2021, 20.00 uur CET 
 
U bent uitgenodigd om met DiEM25-leden het eerste lustrum van DiEM25 te 
vieren. Op dinsdag 9 februari om 20.00 uur CET zullen we samenkomen om te 
bespreken wat we hebben bereikt en hoe de beweging die Europa wil 
democratiseren zich verder ontwikkelt. U kunt aan het evenement deelnemen 
via deze link 
 
In februari 2016 verzamelde een groep activisten, denkers en agitatoren zich in het 
Berlijnse Volksbühne theater en zwoer Europa op te schudden. Er was niets 
beschreven - het was een simpel, prachtig idee dat mensen uit alle hoeken van het 
continent bij elkaar bracht. 
 
Vijf jaar later telt onze beweging wereldwijd meer dan 120.000 leden en 190 
Spontaneous Collectives (DSC's). Dit jaar zijn ‘hoopvol’, ‘noodzakelijk’, ‘innovatief’ 
en ‘democratisch’ de belangrijkste bijvoeglijke naamwoorden die onze leden 
gebruiken om ons te beschrijven. En ondanks de pandemie meldden zich 19.000 
nieuwe leden aan. 

https://www.youtube.com/watch?v=GQdbMExrTIY&feature=youtu.be
https://diem25.org/5-year-review/
https://diem25.org/surveyed-our-members-heres-what-they-said/


 
De pandemie heeft een nieuw licht geworpen op de kernproblemen waarmee 
Europa te maken heeft: draconische bezuinigingsmaatregelen, socialisme voor de 
rijken en kapitalisme voor de massa, en een gebrek aan politieke visie om de 
nijpende sociale, economische, gezondheids- en milieucrises van vandaag 
daadwerkelijk aan te pakken. E.e.a. gecombineerd met een catastrofale 
democratische tekortkoming - een tekortkoming waarvan we voorspelden dat het 
Europa vóór het jaar 2025 inderdaad zijn Unie zou kosten. 
 
De internationale groepen en lokale collectieven van DiEM25 blijven belangrijke 
kwesties aanpakken en voeren ter plaatse campagne om de Europese democratie 
crisis aan te pakken. Veel van onze leden hebben deelgenomen aan campagnes in 
heel Europa; zoals de Green New Deal for Europe, of Rentvolution!, die de 
huizencrisis aanpakt, of FreeTheVaccine voor een effectievere pandemie aanpak. 
 
De strijd voor transparantie, solidariteit en democratie is belangrijker dan ooit nu 
we samen bouwen aan de Wereld na het Coronavirus! 
 
We hebben campagne gevoerd over onder meer: 

• Een Green New Deal for Europe 
• Bescherming van de persvrijheid 
• Beëindiging van de intransparantie van vergaderingen en topbijeenkomsten 

van de Europese instellingen 
• Beëindiging van de beschamende behandeling van vluchtelingen door de EU  

 
We hopen dat u met ons mee wilt luisteren naar onze sprekers en daarna online het 
glas met ons wilt heffen. 
 
Einde 
 
>>DiEM25 Press and Media Relations  
E-mail: press@diem25.org 
 

https://www.gndforeurope.com/
https://diem25.org/wp-content/uploads/2021/01/210128-diem25-press-release-free-vaccinsNL.pdf



