
COMUNICADO 1 de Julho

Acção transnacional do DiEM25 assinala aniversário de Julian
Assange no próximo sábado em Lisboa

O movimento político DiEM25 organiza no próximo sábado, 3 de Julho, data em que Julian
Assange celebra o seu 50.º aniversário, a acção de protesto transnacional “Porque têm
medo de Assange?”, para defender a libertação do fundador da Wikileaks, que continua
detido na prisão Belmarsh, em Londres, e que se encontra atualmente em condições de
grande vulnerabilidade ao nível da saúde.

A acção de protesto vai levar membros do DiEM25 às ruas de várias cidades europeias,
como Atenas, Berlim, Bremen, Bratislava, Bruxelas, Frankfurt, Lisboa, Londres e Vilnius.

Em Lisboa, os membros do DiEM25 vão reunir-se às 11h de sábado, 3 de Julho, em frente à
Embaixada do Reino Unido (Rua de São Bernardo, 33), com cartazes de obras de arte
criadas  para a exposição online “Levanta a tua voz por Assange”, da DiEM Voice, a
plataforma artística e cultural do movimento.

Com esta ação transnacional o DiEM25 pretende sensibilizar os Governos americano e
britânico para a urgência da libertação do jornalista que expôs crimes de guerra no Iraque,
como se vê no vídeo Colateral Murderer.

Dois dias depois do protesto, na segunda-feira, 5 de Julho, às 19h de Portugal, a DiEM
Voice apresenta o evento online homónimo (“Porque têm medo de Assange?”), com a
presença de dois artistas que têm lutado pela libertação de Julian Assange através da sua
arte: Davide Dormino, escultor e autor do projecto Anything to Say? e Angela Richter,
dramaturga e criadora dos espectáculos Whistleblowing e Supernerds.

Yanis Varoufakis, um dos fundadores do DiEM25 e actual deputado do partido MERA25 na
Grécia, vai apresentar uma das surpresas deste evento online, que pretende reflectir sobre
o impacto que arte pode ter na política e na defesa da liberdade de expressão e de
imprensa.

Sobre o DiEM25

DiEM25 é um movimento transnacional de democratas, unidos sob a convicção de que a
União Europeia só sobreviverá se for radicalmente transformada. A crise ambiental,
económica e do coronavírus mostraram que soluções reais para a maioria e não para a
minoria só podem surgir se unirmos forças cruzando as fronteiras. Esta é a missão do
DiEM25: realizar um esforço coordenado, em toda a Europa, para unir os cidadãos e criar
energia suficiente para salvar a UE de si própria. A UE irá unir-se ou desaparecer. Temos de
agir rapidamente, antes que seja demasiado tarde: é por isso que somos o movimento
Democracia na Europa 2025 (DiEM25).

Contacto: press@diem25.org, nadia.grade@diem25.org

https://voice.diem25.org/gallery/
https://voice.diem25.org/pt/sobrenos/
https://www.youtube.com/watch?v=fiu-UFsytIQ
https://www.youtube.com/watch?v=u6D5cUvhqwc
http://www.anythingtosay.com/content/
mailto:press@diem25.org
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