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Yanis Varoufakis e o DiEM25 lançam partido político em Itália

O MERA25 Itália é o terceiro partido político nacional do movimento
pan-europeu

Sábado 12 de Novembro a partir das 11h no Acquario Romano

(Piaza Manfredo Fanti, 47 - Roma)

com Federico Dolce

e membros do nosso movimento oriundos de toda a Europa

para lançar o MERA25, o partido do DiEM25 em Itália.

Finalmente: uma oposição radical, credível, rebelde e internacional em Itália.

O cofundador do DiEM25, Yanis Varoufakis, irá lançar o terceiro partido político nacional do
movimento progressista pan-europeu - o MERA25 Itália - em Roma no dia 12 de Novembro. O
evento no Acquario Romano contará também com a presença do porta-voz do DiEM25 em
Itália, Federico Dolce, da porta-voz do MERA25 Alemanha, Julijana Zita, e vídeos de apoiantes
como Slavoj Zizek, Brian Eno, Roger Waters e Ece Temelkuran.

Depois do colapso do governo não eleito e tecnocrático de Mario Draghi, o fracasso dos
partidos tradicionais de esquerda nas urnas deu origem ao governo italiano mais à direita desde
Mussolini. O sinal enviado pelos eleitores é claro: os atuais partidos "progressistas" não
conseguiram conquistar a sua confiança, e é agora o momento de construir uma alternativa.

O MERA25 Itália será o terceiro partido do DiEM25 - os quais partilham todos o mesmo nome.
O MERA25 Grécia, dirigido por Varoufakis, está no parlamento desde 2019, e o MERA25
Alemanha foi fundado em Novembro de 2021. Juntos, pretendem apresentar os valores e o
manifesto do DiEM25 nas urnas: justiça social, fronteiras abertas, um Green New Deal, e um
novo Movimento Não-Alinhado.

Yanis Varoufakis, cofundador do DiEM25 e líder do MERA25 Grécia: "A Itália tem um governo
neo-fascista porque a esquerda italiana não conseguiu apresentar uma alternativa radical,



realista, humanista e europeísta às políticas oligárquicas de Bruxelas e Frankfurt, às quais os
partidos centristas e os oligarcas italianos se renderam completamente. A última coisa de que a
Itália precisa é de mais um pequeno partido de esquerda inútil. O que a Itália precisa neste
momento é de um partido de esquerda com uma agenda pan-europeia radicalmente
progressista e uma organização transnacional. O MERA25, o novo partido que o DiEM25 irá
apresentar em Roma no dia 12 de Novembro, aspira ser esse partido".

Federico Dolce, Porta-voz Nacional do DiEM25 em Itália: "Hoje, mais do que nunca, a Itália
precisa de ultrapassar os velhos e falaciosos esquemas com os quais a política e os media
continuam a tentar - sem sucesso - ler a sociedade. A visão do futuro continua ancorada a um
ideal digno dos anos 60. O mundo mudou, as nossas vidas mudaram, já não somos capazes de
oferecer aos nossos jovens uma perspectiva que valha a pena seguir, já não nos importamos
com os nossos concidadãos que passam dificuldades, iludindo-nos ao achar que os problemas
deles não nos concernem. Espera-nos uma nova era, quer queiramos quer não. É nosso dever
oferecer uma proposta coerente, radical e credível para o futuro. Não só para eles, mas para
todos nós".
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