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Conferência Alternativa de Segurança de
DiEM25
Segurança para quem?
Ao contrário das suas próprias proclamações e das suas reiterações nos meios de
comunicação ocidentais, a Conferência de Segurança de Munique não é um local de
encontro das populações em geral e das suas preocupações de segurança, mas de
corporações que dominam o mundo e dos gestores políticos e doutrinários que o moldam e
o apresentam no seu interesse.
No entanto, para que as preocupações de segurança das pessoas sejam levadas a sério, é
evidente que os órgãos existentes de poder de decisão e discussão (como a Conferência de
Segurança de Munique) têm de ser pressionados a fazê-lo e têm de ser formados órgãos
alternativos que, pela sua própria virtude, sejam tomados em consideração.
É isto que DiEM25 se propõe fazer de 27 a 29 de Abril de 2021, acolhendo a sua
primeira Conferência Alternativa de Segurança.
Numa variedade de formatos com oradores de diferentes profissões de todo o mundo,
procuraremos desconstruir o discurso predominante da política de segurança, enraizado no
poder estatal e empresarial, e oferecer algumas alternativas que procurem, em vez disso,
acomodar os interesses das pessoas.
Programa:
Ter, 27 de Abril, 18:30 – 19:30 CEST
1. “O que é a segurança”: Uma discussão básica da noção de segurança O que é?
Quem é que serve na sua forma atual? Quem deve servir?
Oradores: Francesco Strazzari: Académico de relações internacionais na Scuola
Superiore Sant'Anna (Pisa). Políticas de segurança, violência política e governação
extra-legal.

Moderador: Mohammad Khair Nahhas, Grupo de Trabalho de DiEM25 para a
Conferência Alternativa de Segurança.
Ter, 27 de Abril, 19:45 - 21:15 CEST
2. “Contando o dinheiro” – Um olhar sobre o comércio de armas e os seus fluxos
internos de dinheiro. Quem beneficia com isso? Quem perde?
Oradores:
Stephen Semler: Co-fundador do “Security Policy Reform Institute”
Shana Marshall: Investigadora do Instituto de Estudos do Oriente Médio,
Universidade George Washington e autora de “Middle East Armies and the Global
Military-Industrial Complex”
Mark Akkerman: Investigador no “Stop Wapenhandel” e no “Transnational Insitute”
Moderador: Mohammad Khair Nahhas, Grupo de Trabalho de DiEM25 para a
Conferência Alternativa de Segurança
Ter, 28 de abril, 17:30 - 18:30 CEST
3. "A crise ecológica" – Um debate sobre a crise ecológica global. A sua
percepção no Ocidente. A sua realidade. E o que as pessoas podem fazer em
relação a isso.
Oradores:
Martin Lukacs: Jornalista canadiano para The Guardian e The Breach e autor de
“The Trudeau Formula: Seduction and Betrayal in an Age of Discontent”
Ridhima Pandey: Ativista climática indiana, uma das 16 crianças que apresentaram
queixa na ONU em 2019 por violações da sua Convenção sobre os Direitos da
Criança por causa da crise climática
Mais oradores serão anunciados através de
https://internal.diem25.org/en/events/1188
Moderador: Tom Stopford, Grupo de Trabalho DiEM25 para a Conferência
Alternativa de Segurança
Qua, 28 de abril, 19:00 - 20:00 CEST
4. “Ciber-segurança” - Um workshop sobre como a ameaça da guerra cibernética
pode ser mitigada e eliminada no futuro, e como tais esforços devem ser baseados
no direito internacional.

Oradores:
Allison Pytlak: Curadora da Liga Internacional das Mujeres pela Paz e a Liberdade
[Women’s International League for Peace and Freedom]
James Shires: Professor universitário e adjunto de Segurança Cibernética na
Universidade de Leiden
Evelyne Tauchnitz: Investigadora Sénior na “Lucerne Graduate School in Ethics”,
especializada em tecnologias digitais, paz y transformação de conflitos.
Moderador: Amir Kiyaei, Grupo de Trabalho para a Conferência Alternativa de
Segurança.
Qui, 29 de abril, 18:00 - 19:00 CEST
5. “Desarmamento”: Como se restabeleceu a corrida aos armamentos e como se
pode evitar este desenvolvimento.
Oradores:
William Robinson: Professor de Sociologia na Universidade da Califórnia-Santa
Bárbara. Autor de "The Global Police State" e "Global Capitalism and the Crisis of
Humanity".
Moderador: Igor Mijatovic, Grupo de Trabalho de DiEM25 para a Conferência
Alternativa de Segurança.
Qui, 29 de abril, 20:15 - 21:45 CEST
6. “O imperialismo desperto”: Uma contemplação do imperialismo atual e dos
disfarces que este procura esconder da opinião pública.
Oradores:
Aaron Maté: Jornalista independente para The Nation, The Grayzone e Democracy
Now!
Moderador: Arturo Desimone, Grupo de trabalho de DiEM25 para a Conferência
Alternativa de Segurança.

A Conferência Alternativa de Segurança pode ser seguida em directo no YouTube, no canal
oficial DiEM25.
O link para o webcast, bem como informações adicionais sobre o evento, pode ser
encontrado em: https://internal.diem25.org/en/events/1188.
Junte-se a nós na pergunta: Segurança para quem? Para os estados e empresas, ou para
as pessoas em geral?

A Conferência Alternativa de Segurança é organizada pelo DiEM25.
Para mais informações ou para solicitar uma entrevista, por favor contacte o nosso
departamento de imprensa.
________
>>DiEM25 Press and Media Relations
E-mail: press@diem25.org
DiEM25 é um movimento pan-europeu de democratas, unidos sob a conclusão de que a
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