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Yanis Varoufakis și DiEM25 lansează un partid politic în Italia

MERA25 Italia este al treilea partid politic național al mișcării
pan-Europene.

Sâmbătă 12 Noiembrie de la 11:00 AM la Acquario Romano (Piaza Manfredo Fanti, 47 - Roma)

împreuna cu Federico Dolce

și membrii ai mișcării din

toată Europa

pentru a lansa MERA25, partidul DiEM25 din Italia.

Însfârșit: o opoziție radicală, credibilă, rebelă și internațională în Italia.

Co-fondatorul DiEM25, Yanis Varoufakis, va lansa al treilea partid politic național al mișcării
progresive pan-Europene -  MERA25 Italia - la Roma pe 12 Noiembrie. La evenimentul de la
Acquario Romano vor participa, de asemenea, purtătorul de cuvânt al  DiEM25 din Italia, Federico
Dolce, purtătoarea de cuvânt MERA25 din Germania Julijana Zita și se vor prezenta videoclipuri de
la susținători precum Slavoj Zizek, Brian Eno, Roger Waters și Ece Temelkuran.

După prăbușirea guvernului tehnocratic și neales al lui Mario Draghi, eșecul partidelor tradiționale
de stânga la urne a dus la formarea celui mai de dreapta guvern de la Mussolini încoace.

Semnalul trimis de alegători este clar: actualele partide “progresiste” mainstream nu au reușit să le
câștige încrederea, iar acum este timpul sa construim o alternativă.

MERA25 Italia va deveni al treilea partid DiEM25 - toate având același nume. MERA25 Grecia,
condusă de Yanis Varoufakis, se află în parlament din 2019 iar MERA25 Germania a fost înființată în
Noiembrie 2021. Împreună, ei își propun să prezinte valorile și manifestul DiEM25 la urnele de vot:
justiție socială, frontiere deschise, un Nou Acord Verde și o nou[ mișcare nealiniată.

Yanis Varoufakis, co-fondatorul DiEM25 și lider al MERA25 Grecia: “Italia are un guvern neo-fascist
pentru că partidul de stânga Italian a eșuat în a prezenta o alternativa realistă, care să confrunte
politicile oligarhice din Bruxelles și Frankfurt, în fața cărora  partidele centriste și oligarhii Italieni
s-au predat complet. Ultimul lucru de care are nevoie Italia astăzi este un alt mic partid de stânga
inutil. De ce are nevoie Italia acum este un partid de stânga cu o agendă radical progresivă
pan-Europeană și o organizație transnațională. MERA25, noul partid pe care DiEM25 îl va prezenta
în Roma pe 12 Noiembrie, aspiră să fie acest partid.”



Federico Dolce, purtătorul de cuvânt național DiEM25 din Italia: "Astăzi, mai mult ca niciodată,
Italia trebuie să depășească schemele vechi și eronate cu care politica și mass-media încă
încearcă - fără succes - să citească societatea. Viziunea viitorului a rămas ancorată la un ideal
demn anilor 1960. Lumea s-a schimbat, viețile noastre s-au schimbat, nu le mai putem oferi
tinerilor noștrii o perspectivă demnă de urmat, nu ne mai pasă de cetățenii noștri aflați în
dificultate, amăgindu-ne că problemele lor nu ne includ și pe noi. O nouă eră ne așteaptă, fie că
vrem sau nu. Este responsabilitatea noastră să oferim o propunere coerentă, radicală și credibilă
pentru viitor. Nu doar pentru ei, dar pentru noi toți.”
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